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Bij een ongeluk op de Ljouwerter-
dyk bij Hallum is zaterdagoch-
tend een vrouw gewond geraakt.
Een auto en een lijnbus botsten
met elkaar. De vrouw is overge-
bracht naar het ziekenhuis. Over
de oorzaak van het ongeval is nog
niets bekend.

HALLUM

Vrouw gewond
bij botsing

Een deelnemer aan de Bauke
Mollema Tocht is zaterdagoch-
tend van zijn fiets gevallen op de
Walddyk bij Engwierum. De man
is per ambulance naar het zie-
kenhuis in Groningen gebracht.
De Bauke Mollema Tocht, onder
leiding van de uit Zuidhorn af-
komstige profwielrenner Molle-
ma, vertrok zaterdagochtend
vroeg in Groningen.

ENGWIERUM

Wielrenner
onderuit

KOOTSTERTILLE In het jongste
nummer van dorpskrant De Nijs-
moune kaart het bestuur van
Stichting Beheer Begraafplaats
Kootstertille de stand van zaken
aan. ,,Wat de oplossing is, weten

wij ook niet. Wij willen graag de
hulp en/of ideeën van iedereen
om ervoor te zorgen dat het be-
heer en het onderhoud van de be-
graafplaats wel door kan gaan”,
zo schrijft het bestuur. De laatste

jaren worden er te weinig graven
verkocht om ervoor te zorgen dat
alle kosten voor het noodzakelij-
ke onderhoud betaald kunnen
worden.

Kosten besparen
Het maaien van de begraafplaats
enhet snoeien vandeheggen laat
de stichting uitvoeren door een
onderhoudsbedrijf uit Harkema.
Door de erg verminderende op-
brengsten gaat het volgens het
bestuur erom spannen hoelang
dit nog allemaal kan worden be-
kostigd.
Om zoveel mogelijk kosten te
kunnen besparen, probeert de

stichting veel onderhoud zelf te
doen via de inzet van vrijwilli-
gers. Voor deze werkzaamheden
is op dit moment nog maar één
persoon beschikbaar.
Ookheeft debegraafplaats aande
Alde Dyk, aan de rand van het
dorp, erg veel last van reeën. On-
danks de omheining kunnen de-
ze dieren op één of andere ma-
nier binnenkomen en doen ze
zich tegoed aan de neergezette
plantjes op de diverse graven.
De stichting weet niet hoe ze de
reeën eventueel weg kunnen
houden. ,,Momenteel hebben wij
geen idee/oplossing om dit te
voorkomen.” ■

Bezorgdheid over onderhoud begraafplaats
Het beheer en onderhoud van de begraaf-
plaats aan de Alde Dyk bij Kootstertille staat
onder grote druk. Het bestuur van de begraaf-
plaats maakt zich zorgen over de toekomst.
,,Zoals het er nu voor staat, kan het niet ver-
der.”

HALLUMMet zicht op de vuurto-
ren van Ameland, lepelaars, gan-
zen en noch veelmeer wadvogels
strekt Noard-Fryslân Bûtendyks
zich als een oase van rust uit ach-
ter de zeedijk bij Hallum en Mar-
rum.Zaterdagkondendewandel-
schoenen worden aangetrokken

voor een excursie die natuurorga-
nisatie It FryskeGeaorganiseerde
door dit gebied. Wat daar hoor-
baar was, was de stilte die af en
toe alleen onderbroken werd
door verschillende soorten gan-
zen, kluten en uiteraard meeu-
wen. Gids Adriaan de Lange her-

innerde aan de ervaring van een
wandelaar eerder in deze omge-
ving: ‘Laat mij hier maar achter.
Hier wil ik wel sterven, want
mooier dan hier wordt het nooit
meer.’ ■

❯Meer op pagina 2
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‘Mooier
dan hier
wordt het
nooit meer’

Echtpaar
Faber-Mook
60 jaar getrouwd
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Douwe de Beer:
‘In tún moat
netsjes wêze’
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Bezoek aan
contributiehuisje
op de dijk
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Burgemeester Kramer heeft vrij-
dag een woning aan de Johannes
Wildeboerstraat in Ferwert geslo-
ten voor een periode van drie
maanden. Opdinsdag 29 juniwerd
bij een politie-inval in de woning
eenhennepkwekerijmet464plan-
ten aangetroffen. Drie maanden
lang zijn de deuren en ramen van
de woning verzegeld.

FERWERT

Burgemeester
sluit drugspand
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HALLUM Om onder deskundige
leiding een kuier te maken door
de uitgestrekte kwelders achter
de zeedijk inhetNoarderleechbij
Hallum, verzamelen de belang-
stellenden zich op de zaterdag-
ochtend in het Kweldercentrum
van It Fryske Gea. Misschien is
het omdat ‘deskundigen’ iets rie-
pen over ‘code geel’ en weerman
Piet Paulusma zware buien voor-
zag, dat we voor deze kuier maar
met z’n zessen over de zeedijk
gaan en onder haast perfecte om-
standigheden richting grens tus-

sen zee en land lopen, met ver
voor ons de vuurtoren van Ame-
land en de veerboot richting Hol-
werd.
Zorg dat je fit bentwanthet is een
pittige tocht staat in de uitnodi-
ging, met als advies goede wan-

delschoenen én een verrekijker.
Als onze gidsen Adriaan de Lange
en Symen Bouma zelf laarzen
aantrekken, stellen zij ons gerust
dat we waarschijnlijk niet veel
verder dan de enkels in het slik
zullen zakken, als alles goed gaat.
De tocht zal drie uren duren,
maar dat worden er uiteindelijk
ruim vier. Niet omdatwe verdwa-
len in het natuurgebied van ruim
4200 hectare, maar omdat onze
gidsen er in deze daghun enthou-
siasme nog een extra lus aan vast
knopen, als de deelnemers daar
ook zin in hebben. Die vraag
hoeft geen twee keer gesteld te
worden, want het is in de zomer-
polders en uitgestrekte kwelders
in dit deel van hetWerelderfgoed
alleen maar genieten van alles
wat hier leeft, groeit en bloeit.
Het is nu niet het ideale moment
voor vogelliefhebbers omdat het
broedseizoen voorbij is en trek-
vogels zichnog even gedeisd hou-
den, maar het vooral ook genie-
ten van de rust en ruimte.
De kuier gaat achter de zeedijk
overhet in deTweedeWereldoor-
log door Duitsers aangelegde
klinkerpad in de richting van een
bunker, die nu een uitkijkpunt is
in het kweldergebied. Gids Sy-
men legt uit dat de bunker in het
begin van de oorlog werd ge-
bouwd voor observatie van bom-
bardementen en beschietingen.
En dat Duitsers in dit gebied twee
grote houten scheepsmodellen
maakten waarop vliegeniers be-
tonnen oefenbommen konden
afwerpen.
Op de bunker ook een maquette
die herinnert aan Georg Wil-
helm, die daar in 1943 met zijn
bommenwerper de slikvelden in

boorde. Vliegtuig en stoffelijke
resten vandepilootwerdennooit
geborgen.

Delicatesse
Hier verlatenwij de gemarkeerde
wandelroute en achter de zomer-
dijk richting zee. Gids Adriaan
vertelt over de kwelderplanten,
de bloeiende Zilverschoon (Sul-
verblêd), Zeealsem (Fliekrûd),
reuklozekamille enkweldergras,
verschillende soorten distels en
nog veel meer. Op de grens van
land en zee proeven we zilte Zee-

kraal (Kwelderkrûd), een delica-
tesse die daar in het slik volop
groeit. Rondom is een Torenvalk
(Reade Wikel), Buizerd (Mûzebi-
ter) en zelfs een Slechtvalk (No-
ardske Falk) op zoek naar de
lunch van deze dag. Wat hoor-
baar is, is de stilte die af en toe on-
derbroken wordt door verschil-
lende soorten ganzen, kluten en
uiteraard meeuwen. Gids Adri-
aan herinnert aan de ervaring
van eenwandelaar eerder in deze
omgeving: ‘Laat mij hier maar
achter. Hier wil ik wel sterven,

want mooier dan hier wordt het
nooit meer.’
Herkenbaar zijn de bezinkvelden
die halverwege de vorige eeuw
werden aangelegd voor landaan-
winning. Hiervoor werden zelfs
werkverschaffingsprojecten op-
gezet enkromdenheel veel arbei-
ders hun rug.
Wij lopen door tot de rijsdam-
men die tot op de dag van van-
daag worden onderhouden om
het slik vast te houden en golven
te breken. Als we dwars door de
uitgestrekte vlakte vol Schorre-

Zwerftocht door Noarderleech met gidsen va
■ ‘Laat mij hier maar achter. Hier wil ik wel sterven, want mooier dan hier wordt het nooit meer.’

Een zomerse excursie door het Noard-Fryslân

Bûtendyks dat bij een groot publiek bekend is

als het Noarderleech, betekent een kuier van

ruim vier uren ver weg van alles en iedereen

met twee gidsen van It Fryske Gea die daar

een zwerftocht van maken die geen minuut

verveelt.

Achter de zeedijk werd in de Tweede Wereldoorlog door Duitsers een bunker gebouwd, die nu een uitkijkpu

Wandelaars trekken het Noarderleech in en genieten vooral van
de stilte. Gids Adriaan de Lange noemt het een voorrecht om vrij
van alle ellende, haast en beperkingen af en toe een excursie te
kunnen leiden door dit gebied.

De Speerdistel (Spierstikel)
doet zijn naam eer aan in het
buitendijks gebied en wande-
laars dus veilig afstand moe-
ten houden.

De rijsdammen op de grens van land en zee, waar de delicatesse
zeeaster groeit in de slikvelden.

De natuur heeft een stuk smal-
spoor blootgelegd dat herin-
nert aan tijden dat slikwerkers
hier hun rug kromden.



kruid trekken die heel voorzich-
tig al een rode gloed van de bloei
laat zien die volgende maand de
kwelder rood kleurt, worden
zelfs onzegidsenverrast door een
stuk smalspoor dat bloot is ko-
men te liggen. Het zijn de resten
van rails waarover grond en ma-
terieel werd vervoerd, die herin-
neren aan tijden van hier heel
hard werken.
We moeten verder, want gids
Adriaan buigt zich over bloeien-
de Rode ogentroost (Sâlt each-
krûd) een prachtige plant zijn
naam dankt aan de genezing van
oogziektes en als zodanig ook
verkrijgbaar is bij de drogist,
wordt duidelijk gemaakt.
Ondertussen lopen we langs de
uitloop van De Heining, het in
2018 gerealiseerde gemaal in de
zeedijk dat water uit de boezem
loost in de Waddenzee. Het ge-
maal heeft een vispassage en in
het afvoerkanaal werd een ‘vis-
trap’ die het water dat weer naar
de zee wil terugstromen, voor
een deel tegenhoudt en in de geul
genoeg water blijft staan om vis-
sen langer de tijd om naar het ge-
maal te zwemmen. Onze gids
wijst erop dat wel duidelijk is dat
de natuur zich hier niet laat stu-
ren en een zomooi bedachte oase
voor wadvogels midden in de af-
watering zich tot op heden niet
vormt.
Dat is ook dan ook het mooie van
de natuur, vindt onze gids. Hij
noemt het misschien juist daar-
omeen voorrecht omvrij van alle
ellende, haast en beperkingen af
en toe een excursie te kunnen lei-
den door dit gebied. ■

Tekst en foto’s: Bram Buruma

gidsen van It Fryske Gea

uitkijkpunt is in het kweldergebied.

3Dinsdag10 augustus 2021

Nieuwsblad Noordoost-Friesland

april al een streep gehaald door
de 51ste editie van de jaarlijkse
gondelvaart opwielen. Om in het
brinkdorp tóch nog het corsoge-
voel te krijgen, kwam het idee
naar voren om een mozaïeken-
route met dahlia’s te organise-
ren. Afgelopen weekend besloot
het stichtingsbestuur samenmet
medeorganisator MEYD (Mei El-
koar Yn Droegeham) vanwege de
vele vraagtekens rond het coro-
navirus ook de alternatieve feest-

DROGEHAM De alternatieve
feestweek die de Stichting Gon-
delvaart op Wielen in september
in Drogeham had willen houden,
gaat niet door. De feestweek,met
onder meer een dahliamozaïe-
kenroute, blijkt helaas niet haal-
baar, aldus het stichtingsbestuur.
,,De onzekerheden rondom het
organiseren van een evenement
met feestavonden blijft te risico-
vol.”
Door de coronapandemiewerd in

week te cancelen. Het bestuur
van de Stichting Gondelvaart op
Wielen en MEYD kijkt nog wel
naar plaatselijke mogelijkheden
zoals het houden van een bingo,
stoepverkoop en kindermiddag.
De stichting hoopt van harte dat
het corso volgend jaar weer kan
plaatsvinden.
De Drogehamster gondelvaart
staat dan voor vrijdag 16 en zater-
dag 17 september op het pro-
gramma. ■

Drogeham haalt ook streep door
dahliamozaïekenroute

Johannes Keekstra is initiatiefnemer van het project Grauwe Hemel,
over François HaverSchmidt die rond 1860 domineewas in Foudgumen
bekend werd als dichter Piet Paaltjens. In mei 2022 vindt rond de Foud-
gumse Mariakerk een theaterproductie plaats; in november verschijnt
Keekstra’s boekOnder Frieslands grauwehemel. HaverSchmidt had het
zwaar als predikant enwandelde voortdurend door de regio omaan zijn
dorp te ontsnappen. In dit feuilleton volgenwe zijn voetsporen langs de
historische route Holwert-Dokkum. www.grauwe hemel.frl

HARKEMA Het noodweer dat za-
terdagavond over de regio Noord-
oost-Friesland trok, zorgde voor
flinke wateroverlast op de Reits-
mastrjitte in Harkema.
Het was de tweede keer in korte
tijd dat de uitvalsweg van het
dorp over een lengte van honder-
denmeters blank kwam te staan.
Veertiendageneerder, in de vroe-
ge ochtend van zondag 25 juli
zorgde hevige regenval er ook
voor problemen.
Opde Fiifhuzen - een zijstraat van
de Reitsmastrjitte - was eind juli
eveneens sprake van grote water-
overlast.
De brandweer van Surhuister-
veen kwam toen ter plaatse om
het water weg te pompen. Ver-
keer dat zaterdagavond op de
Reitsmastrjitte passeerde, moest
dat doen met aangepaste snel-
heid.
De grootste problemen deden
zich voor rond de klok van kwart
over acht. Op dat moment was er
geenasfaltmeer zichtbaar enwas

het waterpeil gestegen tot over
de randen van de trottoirs. Vol-
gens omwonenden is de gemeen-

te Achtkarspelen op de hoogte
van de situatie op de Reitsmastr-
jitte. ■

Foto Atze H. van der Ploeg

Hoosbui zet uitvalsweg opnieuw blank

Op pad met Piet Paaltjens

Op het ongelijke klinkerpad uit
Waaxens voel ik HaverSchmidts
voetsporen: dit soortwegen beliep
men in zijn tijd. Op deze stenen
gaat het nog, vaak stampten ze
door de kleiblubber.
Het was dan ookmet ‘fermen laar-
zen en een steevige stok’ dat Fran-
çois huisbezoeken aflegde bij de
afgelegen Foudgumers. Nog zo’n
woeste weg was het paadje tussen
Foudgum en Raard, zijn tweede
preekplaats. Na de ochtenddienst
in eigen dorp liep HaverSchmidt

naar de Raarder kerk. Hij nam
eens zijn logerende neefje Nico
mee. Een hoosbui trof hun, zo erg
dat de kleine Nico niet meer voor-
uitkwam en door oom François op
de rug gedragen werd. Lopend op
de Ald Dokkumerdyk kan ik me
zo’n omstandigheid wel inden-
ken.

Dit tochtje maakt dingen wel le-
vendig. Toch draai ik om, terug
richting de picknickplek waar ik
net at. Het net gepasseerde bordje
‘Einde openbare weg’ doet opeens
twijfelen: is dit wel het goede pad?
Straks loopt het dood enkan ikhet
hele eind terug. Waar zijn de
knooppuntpijltjes van de histori-

sche wandelroute eigenlijk geble-
ven? En ik wil wel door Brantgum
heen; dat ademt een bepaalde
sfeer. Langs hier kom ik daar niet.
Goed, van het steentjespad en op
naar BrantgumenFoudgum, langs
de saaiere route vandeprovinciale
weg. Iedere fietser traptme vrolijk
groetend tegemoet; men doet dat
hier nog. In een kil opstekende
wind betreed ik Brantgum. Het
dorp van kunstschilder Ids Wiers-
ma, die in standbeeldvorm schit-
tert voor de kerk, flink in de stei-
gers gehesen.
Daartegenover tref ik in straat-
naamRoasterweiweer een staaltje
bijgeloof: er lag ooit een rooster in
die weg zodat de gehoefde duivel

niet het kerkhof op kon komen.
Een rondje door het dorp geeft in-
teressante inzichten: bij één wo-
ning hangt in koeienletters ‘Men-
sen die anders durven te zijn ma-
ken de wereld een beetje mooier!’
Enkele passen verder is een erf
hermetisch afgesloten door een
schuttinghek, daarin bijna waar-
schuwend ‘US HIEM’ gebrand. Ha-
verSchmidt was het eerste, en trof
het tweede.
Langs het lege tankstation – trots
aangeprezen als de laatste pomp
voor Ameland - wandel ik het dorp
weer uit, de N356 over. Naar Ha-
verSchmidts dorp Foudgum.

❯ Wordt vervolgd
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Om uw familiebericht bij zoveel mogelijk mensen
onder de aandacht te brengen kunnen wij deze
berichten in een combinatie van verschillende
kranten in uw regio plaatsen.

U kunt uw advertentie zelf samenstellen
of uw tekst doorgeven via:
www.familieberichten.nl

of opgeven per mail:
weekbladen@familieberichten.nl

Vergeet niet uw volledige factuuradres te vermelden
en uw telefoonnummer voor eventuele vragen.
Iedere opdracht per mail krijgt een ontvangstbevestiging.

Nieuwsblad Noordoost Friesland
verschijnt elke dinsdag en vrijdag
Uiterste aanlevertijd van familieberichten
daags voor verschijning tot 14.00 uur

Telefonisch bereikbaar,
uitsluitend voor familieberichten:
088 800 5700
Maandag t/m vrijdag van 8.30 – 16.30 uur

Alle familieberichten worden op de eerste dag van publicatie
geplaatst op www.mensenlinq.nl

Hartelijk dank voor de lieve woorden, mooie kaarten
en bloemen, die wij hebben ontvangen na het
overlijden van mijn lieve man, ús leave heit en pake

Kor Heeringa
Wij hebben uw medeleven zeer gewaardeerd en als
troost ervaren.

Griet Heeringa - Sijtsma
kinderen en kleinkinderen

Damwâld, augustus 2021

Laatste
woorden
van
afscheid
Stel in een paar stappen
eenvoudig uw
rouwadvertentie op.

Met familieberichten.nl kunt
u in meer dan 250 kranten een

rouwbericht plaatsen, rechtstreeks

bij de desbetreffende uitgever.
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DAMWÂLDNa het bijwonen van
een filmvertoning in een Leeu-
warder bioscoop met Richard
Tauber, bekendomo.a. ‘Ichküsse
Ihre Hand, Madame’, trok zij Ma-
chiel Faber als een magneet aan.
“Wy ha fuort in ôfspraak makke
om elkoar wer te sjen”. Met het
terugdraaien van de eigen levens-
film, inhet bijzijn vanwethouder
GerbenWiersma, hebben ze op 8
augustus bij hun diamanten hu-
welijk dan ook geen enkelemoei-
te gehad. “Sa is it”.
Beiden zijn nu 83 jaar. Op 22 mei
1938 stond de wieg van Nanny in
de woning van Nanne Mook en
Grietje Terpstra te Murmerwou-
de. In hetzelfde jaar op 3 juli
kwamMachiel ter wereld in Zwa-
gerveenals zoonvanTjeerd Faber
en Nienke Dijkstra. De oorlog
1940-1945 hebben zij deels be-
wust beleefd. “Jo praten net tsjin
Dútsers. Dat wie doe sa en man-
nen fan ‘e buert skoden wolris by
uzes ûnder in kleed.Mar, itenwie
der altyd genôch”. Door het
vroegtijdig overlijden van haar
vader leerde ze Hendrik Veen-
stra, een toentertijd bekende
huurbaas, kennen als haar stief-
vader. Hij huwde, na twee vrou-
wen door een natuurlijke dood te
hebben verloren, met Grietje
Terpstra. “Der wie ien ko foar de
eigen molke foar de húshâlding,
wat piken en in nôt-mûntsje (tar-
wemolentje)”, zo vertelt ze over
Veenstra wiens naam nog aldoor
wordt verbonden aan ook de
brandstoffenhandel en aan het
Appel-pand.

Nanny werkte voor haar huwe-
lijk als verkoopster bij de Hema
in Leeuwarden. “Elke dei op ‘e
trein nei Ljouwert”. De treinge-
luiden roepen bij Machiel Faber
een andere herinnering op. Twee
jaar aaneen reisde hij in hun ver-
keringstijd elke zondag naar het
sanatorium in Harderwijk om
haar wegens ziekte te bezoeken:
104 zondagen op rij over de rails.
’s Ochtends zo vroeg mogelijk
staptehij opde treinom ’s avonds
laatweer terug tekeren. “Itwiene
hiele dagen, mar se fleagen om”.
Hunhuwelijkwerd op 8 augustus
1961 in De Sprankel als gemeen-
tehuis te Damwâld bezegeld met
het wisselen van ringen.
’s Avonds gingen ze naar de kerk
in Murmerwoude waar ds. Thys
Kuipers hun verbintenis inzegen-
de. “Mei in tsjerke-tsjinst op ‘e

jûntiid koene der mear kollega’s
by oanwêzich wêze”. Zij ging ge-
kleed in een witte trouwjurkmet
een voor die tijd korte, maar def-
tige sleep.
Hij liep, natuurlijk apetrots,
naast haar in een zwart pak met
een gestreept vest.

Verhuizing
De zelfverzekerdheid waarmee
zij in het huwelijksbootje stap-
ten, blijkt een rode draad in bei-
der leven te zijn.
Zo werkte Machiel al voor het
doorlopen van de acht lagere
schoolklassen mee in de winkel
van zijn ouders die ze, na een ver-
blijf in Winsum, in Metslawier
zouden voortzetten als Végé. In
1964 is daar hun zoon Nanne ge-
boren. “Wy ha dêr in hiele goeie

tiid hân”. De winkel – de eerste
met zelfbediening in Oostdonge-
radeel - is in 1966 verkocht, zodat
ze in Damwâld een onder archi-
tectuur van Nanning Bulthuis
nieuwgebouwdewoning konden
betrekken.
Daar zag hun enige dochter Ger-
da in 1968 het levenslicht. Vanaf
de Damwâldster periode werkte
Machiel Faber bij Baarsma te De
Westereen als vertegenwoordi-
ger in huishoudelijke artikelen
en galanterieën.

Eigen werk
De Bakkerswei, waar ze zich nes-
telden, bestond indertijd uit een
zanderig pad dat voor de kinde-
ren uit de buurt als speeltuin fun-
geerde. Op dat pad legde Faber ei-
genhandig riolering vanaf hun

woning tot aan de Mûnewei aan,
omdat het daaraan ontbrak en
het bij de gemeente (nog) niet in
de planning zat. Een uitvoerder
van Oosterhof-Holman vertelde
hem later bij het bestraten dat zij
op hoog niveau woonden. “Jo
hiem leit like heech as it puntsje
fan de tsjerke-toer fan Holwert”.
Op dat erf met een grootte van
zo’n 460 m2 liggen al geruime
tijd 28.000 kilo’s natuursteen als
deel van een attractieve tuin. In
een prieeltje in de achtertuin zit
zij graag met een goed boek, ter-
wijl hij tussendoor zijn vertier
zoektopeenmoestuinbij dekerk
in Akkerwoude. Met hun kinde-
ren, aangetrouwden en vijf klein-
kinderen hebben ze dit weekend
hun diamanten dag luister bijge-
zetmet een kanotocht bij ’t Dûke
Lûk. ■

Samen met loco-burgemeester Wiersma haalde het echtpaar Faber vooral jeugdige herinneringen op. Foto Jelle Raap

Samen een nieuwe film maken
“De earste tút wie ûn-
der de Oldehove”. De
seconde die voor hen
in 1958 een nieuw be-
gin van de eeuwig-
heid vormde, kan
Nanny Faber-Mook
zich levendig herinne-
ren.

DOKKUM Toepasselijker dan
met ‘Ding-a-Dong’ van Teach-In
had Vincent Hensen-Oosterdijk
de beiaardbespeling, voorafgaan-
de aan zijn orgelconcert in de
Grote Kerk in Dokkum, vrijdag-
avond niet kunnen beëindigen.
Met genoemd songfestivalnum-
mernamdemusicus afscheidvan
de klokken van het Dokkumer
stadhuis om daarna een op Itali-
aanse leest geschoeid orgelpro-
gramma aan de man te brengen.
Van ‘vuisten naar vingers’ ging
het en zoiets is best wel een om-
schakeling. Het verklaart in ieder
geval de luttele missers in zijn
openingsstuk op het koororgel,
Domenico Zipoli’s Suite nr. 2 in g-
mineur.
Het manualiter uitgevoerde
werk, waarin de dansvormen van
een goed gekozen tempo werden
voorzien, voldeed uitstekend
dankzij goed ingekaderde versie-

rende noten en versieringen. Ze-
ven variaties op een balletmelo-
die van Girolamo Frescobaldi

werdenophetzelfde orgel enmet
eenzelfde intentie gespeeld. Op
een door het pedaal ondersteun-

de slotnoot na, waren het alle-
maal manualiter vertolkingen,
waarin binnen alle omspelende
stemmen, tempo- en maatwisse-
lingen het thema goed herken-
baar bleef en die middels een
smaakvolle registratiekeuze stuk
voor stuk een geheel eigen karak-
ter kregen.
Een ‘aan-een-stuk-door’- compo-
sitiewasde toccata vanFrescobal-
di, die de organist ophet hoofdor-
gel naar voren bracht. Het prach-
tige vlechtwerk van mooie lijnen
speelde hij weloverwogen en als-
of er geen einde aan zou komen.
Na de evenwel onherroepelijke
slotnoot volgde een canzona (in
G) van Heinrich Scheidemann,
diewat stijl betreft behoorlijk Ita-
liaans aandeed.
Naast rustige fugatische frag-
menten waren er dansante mo-
tieven, fraaie dialogen en imita-
ties en met dit alles werd soepel

en vooral muzikaal omgespron-
gen. Zeer Mozartiaans aandoen-
de waren de sonates (nr. 1 in C en
nr. 4 in F) van Andrea Lucchesi.
De vrolijke composities met fijne
echopassageswareneen lust voor
het oor, dat vergevingsgezind de
soms net iets te enthousiast ge-
speelde en niet op papier vastge-
legde noten voor lief nam.
Met tenslotte een variatiecyclus
van Franz Joseph Haydn, uitge-
voerd ophet koororgel, bleef Vin-
cent Hensen-Oosterdijk in dezelf-
de, weldadig aandoende, stijl. De
thema’s sloten goed op elkaar
aan, de noten werden muzikaal
aaneen geregen, de timing was
uitstekend en voor het overige
was het lichtvoetigheid troef.
Het kan haast niet anders of het
publiek verliet na deze composi-
tie met een opgeruimd gemoed
het kerkgebouw. ■

Rennie Veenstra

Vincent Hensen-Oosterdijk bij het orgel in de Grote Kerk.
Foto Sjoerd Hania

Aangename orgelnoten Vincent Hensen-Oosterdijk
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BROEKSTERWÂLD Douwe de
Beer is van een generatie die pas
na zijn vervroegde pensionering
als fijn-houtbewerker de charme
van een kleurrijke tuin ontdekte.
Wie hiermee wil beginnen, kan
bij wijze van spreken in zijn voet-
sporen stappen. “It túntsjes hat
der altydwol in bytsje ynsitten. Jo
wolle it netsjes om ‘e hûs ha, mar
fierders set dit net echt troch”,
vertelt de boerenzoon. Vijftien
jaar geleden kwam er met de be-
schikbaarheid van veel vrije tijd
een kentering.
Hij begon zich vanaf toen bijna
automatisch toe te leggen op het
tuinieren. “Op seis-sân plakken
bin ik mei wite floksen begûn:
prachtige planten”.
Wat hem hierbij direct aantrok,
was naast de pracht en praal het
voor het oog optillen van de om-
geving. “Mei wite planten hjir en
dêr der tusken wurdt de tún hiel
oars fan karakter: de dûnkere
hoeken ferdwine en alles ljochtet
op”.

Fariaasje
Bij het uitgroeien van zijn hobby
werkten tenminste drie factoren
mee als lucht voor een ballon.
Zijn zoon Jan kan als klankbord

fungeren over de kleurstelling
vanwege zijn achtergrond als
kunstschilder. “Hy docht it
keunstskilderjen en ik skilderje
de tún”. Een blijvende verschei-
denheid vindt hij hierbij belang-
rijker dan het uitlichten of accen-
tueren van bepaalde kleuren.
Ook zichtlijnen verdienen niet
zijn voorkeur, omdat deze een
dwingend karakter kunnen heb-
ben.
“Jo hâlde sa de fariaasje oerein.
Foar kinne in oantal lege planten
stean en achter hege, mar hjir en
dêr in hege plant foar ferbrekt ek
moai”.
Bij het verrassingselement speelt
als tweede factor mee dat hij sa-
men met zijn echtgenote een
twintigtal bezoekjes heeft afge-
legd bij schoonzoon Lammert
Koonstra en dochter Gretha. In
Canada runnen deze een volledig
biologisch georiënteerde veehou-
derij met daarbij teelt van onder
meer luzerne enmais. “In sûn be-
driuw dêr’t de feedokter amper
komt.
Der wurde allinne biologyske
meststoffen brûkt en dêrfan
kinst noait tefolle jaan. De natoer
redt der wol mei. Mei keunst-
mest jagest de planten op. Sawol-
le jo sels ek net groeie”.

Familieman
Motiverende gesprekken aan de
keukentafel leidden er ook toe
dat hij voor dichtbij wonende fa-
milieleden tuinen inrichtte.
Soms leverde hij vanaf eigen erf
zijn voorkeursplanten onder de
dahlia’s of hortensia’s hiervoor
aan. “De plûm-hortensia is ek
sa’n prachtige plant”. Gaande-
weg heeft hij zich met name ver-
baasd over de variatie aan bloem-
kleuren binnen een seizoen bij
een enkele plant. “Dit is echt ien
fan de aldermoaiste hortensia’s:
wyt, grien en ferrassend”. In zijn
eerste hobbyjaren heeft hij zich
wel eens afgevraagdwat demeer-
waarde kan zijn van een lidmaat-
schap van Groei & Bloei. Deze or-
ganisatie geldt nu voor hem als
de derde feestelijke factor. “Mei
oare leden wurde planten útwik-
sele tidens ruildagen,mar de ech-
te mear-wearde fan sa’n klub hat
foar my wol de les west dat de ie-
ne plant de oare fersterkje kin. By
ruildagen haw ik der wolris mei
in koffer smoarfol planten hinne
west”.

Orde en netheid
Vaste patronen op het gebied van
inrichting, kleurstellingen of

wisselbouw volgt hij niet. “Allin-
ne gjin ûnkrûd deryn. Dat hat by
my gjin libben. In tún moat nets-
jes wêze, kleurryk en goed te ûn-
derhâlden”.
Voor het publiek en voor eigen
gemak heeft hij de planten voor-
zien van bordjes met daarop de
Latijnse naam en de bloeiperiode
in getallen. Zo staat 6-9 voor de
periode juni tot september.

Flexibel
Zelfs bij de vaste planten is hij
niet gehecht aan vaste grond on-
der de voeten. Zo wil hij afhanke-
lijk van de indrukken over het
voorbije seizoen een plant kun-
nen verkassen.
“It bliuwe sa wat noflike eksperi-
menten”.
Zo behoeft het publiek ook niet
verwonderd te zijn als er ergens
plotseling eenkamerplant tussen
de tuinplanten staat als deel van
de experimenten-serie.
Op zijn in totaal zeven kleinkin-
deren in Nederland en overzees
hoopt hij de liefde voor de natuur
over te brengen met aandacht
voor mooie bloemen.
“Net fan de flier op de souder
springe. Lit de bern earst marris
in blomke plukke en yn de hân
lizze en bewûnderje”.

Onder Cruyffiaans nummer (14) tuinieren al

Twee fietsers trappen een straf tempo op de Meekmastrjitte, kijken

plots verwonderd om zich heen en besluiten af te stappen voor een

klein stukje retour. Het is bijna ondenkbaar dat iemand als zoef-de-

Haas voorbij fietst aan de tuin van nummer 14. Onder dit Cruyffiaans

nummer heeft Douwe de Beer (75) met planten als penseel zijn botani-

sche verzameling bijeengebracht op zo’n achthonderd vierkante meter.

“Soms kinst mei in pûdsje sied fan € 1,20 in hiel soad berikke”, is hier

zo’n Cruyffiaanse uitspraak die de beurs mag schudden. “Je gaat het

pas zien als je het door hebt”, zou Johan Cruijff zeggen. Ook hier.

Zijn zoon Jan is kunstschilder, Douwe de Beer penseelt met planten. “Bytiden
de kleuren op”.

Met de witkleurige vlamboem Phlox ‘Fujiyama’ zette de Broeksterwâlden zijn tuin vijftien jaar
geleden bij wijze van spreken in de grondverf. Wie de kleuren en contouren van de woning, in-
cluis kozijnen, dek-planken en goten in zich op neemt, kan zich voorstellen waarom een plant als
Margriet hier niet weg te denken valt.

Het zonnekruid (Helenium)
achter en voor Rudbeckia trek-
ken de aandacht automatisch
naar zich toe. De Rudbeckia is
vernoemd naar twee botanici
uit dezelfde familie te Uppsa-
la: vader Olaus en zoon Olof
Rudbeck.



Als aanrader voor aankomende
tuiniers tipt hij naast Kwekerij
Kabbes in Sumar, die zich toelegt
op botanische rariteiten en vaste
planten, ook klein Plantage in
Eenrum en Tuingoed Foltz in Me-
den.
“By de lêste giet it om minstens
sa’n trijetûzen planten mei in
spesialisaasje yn dahlia’s”. Dou-
we de Beer tekent hierbij aan dat
2021 voor dahlia’s over het alge-

meen niet zo’n florissant jaar is
vanwege ook een explosieve
groei van het aantal naaktslak-
ken.
“Dy bistjes rinne net sa hurd,mar
sy ha by my wol in fiifentritich
planten fuortfretten”. Enkele
planten heeft hij omringd met
een hoge koperen band om slak-
ken teweren.Het is eenvandeve-
lerlei experimenten waarmee hij
zijn hobby voortzet op huis- en

veldnummer 14. Qua grootte is
hij van een zestal perkjes in het
begin doorgegroeid na nu een
meer dan volwaardige bezichti-
gingstuin.
“Fan alle stekjes kin ik elk jier
wol sa’n tún oanlizze, mar ik wol
niks ferkeapje. Itmoat in aardich-
heidsje bliuwe,want sa is it ek be-
gûn”. ■

Tekst/foto’s: Jelle Raap

ren als kleurplaat-kleuren

“Bytiden fiel ik my echt in skilder yn eigen tún. Read by read is soms neat, mar by read mei wyt falle bei-

Eigen aan het karakter van een onvervalste ‘’wâldpyk” heeft
Douwe de Beer op enkele plekken uit het zicht moestuintjes
gesitueerd zoals hier met tuinboontjes. “It binne wat fan dy
eksperimenten. Jo leare der altyd wat fan”.

De pluimhortensia ‘Limelight’ vergt vakkundig snoeiwerk,
maar beloont dat met de Olympische gedachte dat elke bloem
telt.

De Leycesteria formosa uit de kamperfoelie-familie wordt ook
wel eens ‘grootmoeders oorbel’ genoemd. “Echte blomme-mins-
ken telle de rokjes”, stelt hij met een glimlach naar de bloem-
bladen wijzend.

De kruidachtige Bergamotplant (Monarda) trekt door geur en
kleur veel bijen en vlinders aan. De geur is enigszins te vergelij-
ken met die van lavendel.

Voor de dahlia’s is 2021 tot nu toe volgens De Beer niet echt een florissant jaar, maar er zijn ook
in zijn tuin een aantal uitzonderingen.
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Het jeugdbestuur van vv Oostergo
heeft Riemer Hoekstra aangeno-
men om de jeugd een gedegen
voetbalopleiding te geven. Ook zal
hij de huidige jeugdtrainers on-
dersteunen. Hoekstra heeft de
ALO opleiding aan de Hanzehoge-
school bijna afgerond. Tevens
doorliep hij een trainerscursus die
hem door vv Oostergo is aangebo-
den.

EE

Riemer Hoekstra
jeugdtrainer bij
vv Oostergo

De uitslag van het klaverjassen in
Het Bolwerk in Dokkum. Op 5 au-
gustus was de eerste prijs voor
Gepke Kooistra met 5919 punten.
2. Jaap de Kleine, 5676. 3. Piet
Meindertsma, 5486.
Op 2 augustus waren er veertien
deelnmers. 1. Sape Terpstra, 5612.
2. AlieDijkstra, 5445. 3. Koos Scho-
tanus, 5320.

DOKKUM

Klaverjassen

Zaterdag 7 augustus waren de dui-
ven ingekorfd voor de jonge dui-
venvlucht vanuit Heusden-Zolder.
De uitslag:
De Koerier Buitenpost
Duiven: 410. 1. E. Westerhof (12/
25) 2. Ype Hemstra (20/42) 3. S.
Kamstra (16/32) 6. P. de Zwart (4/
40) 8.
Steeds Sneller Ee
Deelnemers:16 Duiven: 358. Th.
Wolters (9/28) 1. J. Zijlstra (6/20) 2.
W. Wolters (13/20) 4. J. de Jong jr.
(26/40) 5. KL. de Jong en Zn (23/47)
6, 7, 8. A. Zijlstra (3/10) 10.
Op eigen wjukken Kollum
Deelnemers: 12 Duiven: 251. T. J .
Zijlstra (26/42) 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
O.B.Radema (7/17) 3. Comb J&S
Douma (5/16) 4.

Duivenvlucht
TERNAARD “Myn oerpake hie
dêrfoar al in lyts kûltsje yndehân
makke”, zo omschrijft Lucas het
moment waarop de 100-jarige
Gijsbert Wybes Zijlstra de pasge-
boren Javi Lucas wilde omarmen.
Voor de eeuweling, die nu inDok-
kum woont, is de geboorte van
zijn eerste achter-achter-klein-
kind op 22 juli in het ziekenhuis
te Leeuwarden hartverwarmend
geweest. “Hoe’t oerpake hjir siet,
wie in kostlik momint. Hy wie
einswol in bytsje jaloersk”. Lucas
en Laura maakten op de middag
van donderdag 29 juli hun op-
wachting in hun woning aan de
Herweystrjitte in Ternaard. Daar
is het moment vereeuwigd waar-
op de vijf generaties bijeen zijn
geweest: de kleine Javi Lucas, zijn
vader Lucas als zoon uit de eerste
relatie van Edith Zijlstra die als
dochter van Jaap opa tegen Gijs-
bert Wybes Zijlstra mag zeggen.
In Nederlandse begrippen is Javi
Lucas daarmee een kleinkind van
eenkleinkind, terwijl in de Friese
taal hiervoor geldt dat hij ‘in
berns-bern fan in berns-bern’ is.
Lucas en Laura hechten vooral
aan de herinneringen. “Tijdens
een familie-uitje bowlen sprak
Lucas zijn overgrootvader mij
een keer aan: je moet Lucas niet
zo pesten”.
Laura kan er nu nog smakelijk
om lachen, omdat het grappig be-

doeld zal zijn. Tot zijn 93ste le-
vensjaar werkte Gijsbert Zijlstra
af en toe met zijn achterklein-
kind mee.
“Hy is sportyf. Dat skeelt fansels.
Sân jier lyn gong hy noch gewoan
mei it fjild yn om ierpels te suver-
jen: de ferkearde derút sykje. Wy
ridewolmei inkarre troch it fjild,
mar de ierpels wurde der mei de
hân úthelle”.

Vakman
Lucas is ingenomen met het feit
dat zijn overgrootvader tot heden
over de cultuur van het akker-
bouwbedrijf kan meepraten. Zelf
is hij naast zelfstandig kraanma-
chinist bij de eigen onderneming
Jousma Grondverzet allrounder
actief in de akkerbouw. “Ik kin
goed mei oer-pake prate oer myn
fak”. Stil hoopt hij dat Javi Lucas

hem in zijn voetsporen als kraan-
machinist volgt. “Achterhûs stiet
de mini-kraan al klear, mar dat is
tafal fanwegen it wurk yn de
tún”, zo voegt hij er eerlijkheids-
halve aan toe.

In slokje
Alle aandacht richt zich nu op de
kleine. Tijdens de eerste dagen
moest hij omwille van een goede
bloedsuikerspiegel om de drie
uur worden gevoed. “Sa’n lyts
fleske: mar tweintich milliliter
per kear. Net te leauwen sa’n
bytsje. Net iens in slok”. Verwon-
derd hebben beiden de snelle,
goede en vooral rustige ontwik-
keling van de baby meegemaakt.
“It moaie is datsto no sjen kinst
wannear hy ite wol. Dan beweegt
it mûltsje en makke hy in sopk-
jend lûd”. Terwijl Lucas dit uit-

legt, staren zijn ogennaar de klei-
ne handjes. “Wat haw ik dan ûn-
foech grutte hannen”. Beiden ge-
nieten nog na van het samenzijn
met de generaties en oriënteren
zich voorzichtig op zijn toe-
komst. Voor Laura staat vast dat
het moederinstinct van nature
werkt. “Als hij ’s nachts wakker
wordt, ben ik daarvoor al wak-
ker”.
Lucas geeft grif toe dat hij bij de
nachtelijke voedings-momenten
tijdens de eerste dagen wel eens
tegen de slaap moest vechten. ■

Jelle Raap

Gijsbert Wybes verwelkomt 5e generatie
Zijn handen vouwde

hij voorzichtig tot een

wiegje toen de vraag

gelijk werd gesteld.

“Soe ik him ek even

yn ‘e hân hâlde

meie?” Lucas Jousma

en Laura Kampstra

zullen deze vraag

nooit weer vergeten.

Lucas Jousma en Laura Kampstra met hun zoontje Javi Lu-
cas. Foto’s Jelle Raap

Gijsbert Wybes Zijlstra.

SPORT

De traditionele generale voor de
Freule opwoensdag11augustus in
Wommelswas zondag in Franeker
veelbelovend voor het drietal Jan
Bandstra, Jelmer Torensma en
Rutger Torensma van KF De Trije
Doarpen uit Niawier, Metslawier
enOosternijkerk.Met een lijst van
36 parturen was het een kwestie
van omlopen draaien voordat de
finale in zicht kwam. Voeg daar
nog de lastige, harde wind van
zondag aan toe en dan weet je dat
het vooral aan de opslag een heel
karwei was.
Via winst op buurman Morra-Li-
oessens 1 en Dronryp 2 werd de
vierde lijst bereikt waar Dronryp 1
met Jorrit Nanninga, Brent Tim-
merman en Haye Tseard van der
Hem de tegenstander was. Met als
inzet een finaleplek. Op 5-4 en 6-6
werd de partij in het voordeel van
De Trije Doarpen beslist.
In de finale was het sterke Jellum-
BearsmetWiebe SiemenLeenstra,

HarolddeBoer en JelmerMiedema
de tegenstander. Zoals gezegd, het
was voor de opslagers met die har-
de wind geen gemakkelijke klus.
Met in totaal 26 opslagmissers ein-
digde de partij op 5-4 en 6-2 met

een buitenslag van Jan Bandstra.
Het wordt in Wommels woensdag
tijdens de Freule bepaald geen ge-
makkelijke routewanthet lot kop-
pelt de afdeling van Niawier/Mets-
lawier/Oosternijkerk direct aan

Jellum-Bears. Een reprise dus van
de finale van de generale in Frane-
ker. Bij winst staat Berltsum of
Dronryp als tegenstander op het
programma. ‘In swier blokje’ dus
om het even in ‘keatserstaal’ te
verpakken.

Louise Krol
Ander succes op de Friese kaats-
velden van het afgelopen week-
end was de derde prijs van Louise
Krol uit Broeksterwâld op de
hoofdklas dames vrije formatie-
partij in Harlingen. Voor de uit-
stekend kaatsende Krol was die
derde prijs eigenlijk te weinig
want er had op zijn minst een fi-
naleplek in gezeten. Krol is de
grote dame in haar partuur met
opslager Tineke Dijkstra en ach-
terinse Harmke Siegersma, zo
veelwerd inHarlingenwel duide-
lijk.
Zij stond in het voorperk en ver-
zorgde de tweede opslag. Maar in

‘bange dagen’ is zij de hoop van
het partuur. Zo ook in de halve fi-
nale toenKrol al snel de eerste op-
slag even moest overnemen van
een te wisselvallige Dijkstra. Ook
ruilde Krol geregeld met Siegers-
ma als de nood aan de vrouwwas.
Het partuur kwam met 4-1 voor
tegen Annet de Haan, Lotte Del-
grosso en Annelien Broersma. En
toch ging het nog mis op 5-5 met
Siegersma als de ongelukkige
verliezer. Tweekeer eenhaalbare
retourslag vanaf de boven bete-
kende twee keer via een trictrac
boven. Toen was de gifbeker nog
niet leeg voor Siegersma die
kwaad sloeg. Dat was 6-0 en Krol
redde de eer in het laatste eerst
door de kaats te passeren. Op 6-2
sloeg Siegersma opnieuw kwaad
uit. De strijd om de derde prijs
werd met 5-1 gewonnen van An-
na-Brecht Bruinsma, Anne Mon-
fils en Jennie Terpstra. Op 6-4
sloeg Monfils de bal kwaad. ■

Coach Wessel Dijkstra, de gebroeders Jelmer Torensma en Rut-
ger Torensma en Jan Bandstra van KF De Trije Doarpen.

Generale Freule veelbelovend voor KF De Trije Doarpen
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KOLLUMERPOMP De geboren
Augsbuurter, die nu met de uit
Driesum afkomstige Selma Scho-
tanus in Wamel (Gelderland)
woonachtig is, kwam in zijn
vroegste jeugdperiode veelvuldig
in deze omgeving. “Dat wie noch
foar de ynpoldering”. In die tijd
wreef hij zich naar eigen zeggen
de ogen nog wel eens uit bij het
observeren van de dijk. “Der sie-
ten soms geweldich grutte skuor-
ren yn de dyk, fan droegte fan-
sels. Asbern fernuverenwyúshji-
roer”. Uit verhalen van zijn vader
wist hij gaandeweg waarvoor het
contributiehuisje dienst deed:
geen polder-lusten zonder pol-
der-lasten.

Selma verbaasde zich zaterdag
bij de rondleiding van Bert King-
ma het meest over de windroos
aan het plafond in de enige en

smalle vergaderkamer. “De wyn-
rjochting binnendoar ôflêze, is
best wol bysûnder”. Twijfel is er
heel even over hun inbreng bij de
komst vankoningin Juliana op23
mei 1969, ter gelegenheid van de
afsluiting van de Lauwerszee. Als
11-jarige zat zij toen in de vijfde
klas, nugroep7, vandeBernhard-
school en Jan Harm van de Julia-
naschool. “By it gemeentehûs yn
Kollummoastenwy doe in ferske
sjonge foar de keningin”. Haar
broer Tjalling, met Nienke Scho-
tanus-Adema uit oorspronkelijk
Zandbulten woonachtig in Ald-
wâld, herinnert zich vooral het
fysiek bezoeken van het werkei-
land aan het eind van de jaren

zestig. “Mei de hiele skoallegroep
gongen wy dêrhinne”
Verbazingwekkend vindt een
tweede excursiegroep de wind-

wijzer in de vorm van een ‘kame-
leon’ die bovenop de schoorsteen
verbonden is met de windroos
binnen. “Ik dacht even dat het
een rat is, maar wat moeten we
hier met een kameleon ?” Wie er
nu even over nadenkt, komt als
snel op de gedachte dat een ka-
meleon net zo snel van kleur kan
verschieten als dewind van koers
kan veranderen. “De hoanne op
guon tsjerke-tuorren jout de wyn
mei de kop oan, mar dizze kame-
leonmei syn sturt”, weet Kingma
te vertellen.
Geeske van der Veen-Pilat uit nu
Grijpskerk vormt deel van de
groep die zich kort op de kamele-
on concentreert. Als dochter van
de laatste dijkopzichter Douwe
Pilat die hier gewerkt heeft, weet
ze dat de verrassingenmeestal op
de grond zijn te vinden. Zo vond
zij in haar jeugdperiode hier ei-
eren van eksters of kraaien onder
de vloer van de vergaderkamer.
Door het schuin aflopen van de
dijk was daar een warme ruimte

waar de vogels graag nestelden.
Dat ze daarbij ook het deels zil-
verkleurig papier gebruikten dat
haar vader Douwe van zijn zakjes
pruimtabak afscheurde, bleek
een plezierige vondst voor de
Pompianen te zijn. De Pompster
rondleider kon daar het zijne aan
toevoegen, omdat hij daar ook
berg-eenden heeft zien broeden.
“As wy hjirre wiene en it reine
bot,wienede lûkenoandeûnder-
kant soms iepen en koenewyhjir
skûlje”.
Spontaan kwam een enkele aan-
wezigemet het idee het contribu-
tiehuisje de komende jaren in te
zetten voor unieke bijeenkom-
sten voor kleine kringen, work-
shops of schilderclubs zoals vroe-
ger in de vormvanRederijkerska-
mers. “Dit is een inspirerende
omgeving en je komt er tot rust”.
Dezelfde omgeving, die zaterdag
werd opgefleurd door veel zon en
magistraal mooie wolkenpartij-
en, heeft volgens Kingma ook als
kerkhof gediend. Lijken van zo-

wel jonge als oude mensen die er
zijn aangespoeld,werdenwegens
de staat van ontbinding zo dicht
mogelijk bij de vindplaats aan de
aarde toevertrouwd. Ook de ge-
schiedenis van slikwerkers, zoals
Willem van der Ploeg die door
een dichte mist werd overvallen
en in zee verdween, liet er haar
wrede kant zien. De twee kanten
van de medaille liet Bert Kingma
niet onbelicht, maar de zon en
het zonnige kregen zaterdag bo-
ven alles voorrang. ■

Tekst en foto’s Jelle Raap

Bezoek aan contributiehuisje op de dijk
Eieren, eieren en nog eens eieren. “Do koest
hast net op ‘e dyk rinne, safolle aaien leinen
der”. Bij het ophalen van herinneringen bij het
contributiehuisje op de dijk bij Kollumerpomp
zag Jan Harm Vlieg de zeevogels bij wijze van
spreken weer voor zich uit springen.

Tijdens een rondleiding door Bert Kingma richt de aandacht zich ook snel op de natuurlijke char-
me van het Waddengebied.

V.l.n.r. Tjalling Schotanus en Nienke Schotanus-Adema uit Ald-
wâld en Selma Vlieg-Schotanus en Jan Harm Vlieg uit Wamel.

De windroos aan het plafond
in het vergaderzaaltje wordt
van buitenaf aangestuurd.

Deel 65
Dat durfde ik gewoon niet meer.
Wehaddenook geen contactmeer
met elkaar. En nu is ze dood. Wat
erg.” Op de terugweg naar het bu-

reau wordt in de auto niet veel ge-
zegd. Dit hoort erbij. Zo’n totaal
andere uitkomst dan je verwacht.
De verzekering wordt voor een
paar pinda’s opgelicht. Zij hebben
een verdachte van moord minder.
Dat is nu wel zeker. In Den Haag
wordt ie opgepakt.
Opklaarlichte dag, in de buurt van
het station. Ooknumaakt hij geen
moeilijkheden in het openbaar,
gaat gewillig mee. Nikko Krijnse-
laar kent het klappen van de
zweep. Voor het politiebureau
staat een arrestantenwagen ge-
reed die hen met hoge snelheid
zonder omwegen naar Hengelo
brengt.
Op het knooppunt ‘Azelo’ gaat het
bijna mis. De chauffeur houdt net
iets te lang de meest rechtse rech-
terstrook aan, twee grote bestel-
bussen denderen aan de linker-
kant met hem mee, richting En-
schede. De meest linkse rijdt al op
de rijbaan richting Hengelo. Door

hard op de rem te trappen en het
stuur naar links om te gooien ach-
ter het laatste busje, lukt het on-
der luid getoeter van de overige
verontwaardigde weggebruikers
maar net. Op het nippertje rijden
ze veilig richting Duitse grens,
Hengelo, Oldenzaal. Maar Nikko
was niet de enige die luid vloekte
tijdens deze kamikazeactie. Chris
Snappegat laat er geen gras over
groeien. Het volledige team
‘Klenckeweg’ is al op de hoogte.
Het valt hemmeteen op dat Nikko
beter in de kleren zit dan de vorige
keer. En zijn haar is geknipt! Een
pluim voor de agente die hem des-
ondanks heeft herkend. Nikko
mageerst eenboterhammetjemet
kaas eten en een kop melk drin-
ken maar direct daarna wordt hij
verhoord. Niks telefoontje, dat
komt straks wel. En zijn advocaat
is al op de hoogte gebracht, is on-
derweg, dus kunnen ze even vrij-
blijvend babbelen. Medewerking

wordt toch altijd beloond? Nikko
knikt instemmend en berustend.
“Weet je waarom je bent staande
gehouden?”
“Ben ik niet aangehouden?”
“Ach, laten we nu niet gaan mug-
genziften over een paar woord-
jes,” glimlacht Chris, “gaat alle-
maal van je eigen tijd af.”
“Dat heb ik dan goed begrepen. Ik
dien hierbij een klacht in tegen de
politie van Den Haag.”
“Omdat?” vraagt Chris op zijnhoe-
de. “Omdat ik staande ben gehou-
den en in die fase gedwongen en
tegen mijn wil ben verplaatst in
een afgesloten politieauto naar
Hengelo. Ik heb uitdrukkelijk be-
grepen dat ik niet ben aangehou-
den.”
“We hebben jou een vraag gesteld
en wachten tegen mijn wil nog
steeds op antwoord, lummel.”
“In dat geval: nee, geen idee. Mis-
schien kan een van jullie mij dat
vertellen?”

“Zeg het hem, Max.”
“Meneer Nikko Krijnselaar, we
hebben het lijk gevonden van Su-
sanne Granemolen. Op Terschel-
ling. Wij denken dat u de vermoe-
delijke moordenaar van haar
bent.”
“Ikbenblij dat jekuntdenken. Zeg
maar gewoon Nikko, hoor. Maar
heb je ook enig bewijs? Dat zou
wel zo fijn zijn, nietwaar?” “Tuur-
lijk. Wat denk je van een getuige?
We hebben een getuige die alles
gezien heeft. Die zijn hele verhaal
aan de rechter zal vertellen en jou
zal aanwijzen als de persoon die
hij ’s nachts heeft gezien.”
“Nou, ze heeft haar eigen graf ge-
graven, hoor.”
“Wie heeft het over een graf? Hoe
weet jij dat zij begraven is? Dit
noemen wij daderkennis, Nikko!”
“Ik noem dat een gangbare Neder-
landse uitdrukking, staat in de
dikke van Dale, kijk maar na.”
Wordt vervolgd

FEUILLETON - ANTOON ENGELBERTINK
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Moeiteloos een luchtige en smake-
lijke cake op tafel zetten? Geen
probleem! De Victoriacake is daar
een goed voorbeeld van. Deze Brit-
se klassieker is een luchtige cake,
met daartussen bijvoorbeeld aard-
beienjam of frambozen, wordt op
eenvoudige wijze wordt gemaakt.

Ingrediënten:
125 gram boter in stukjes
100 gram suiker
2 eieren, licht geklopt
125 gram zelfrijzend bakmeel
1 tl bakpoeder
1/2 kop aardbeienjam
poedersuiker

Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 180 gra-
den Celsius. Vet twee ondiepe
springvormen (doorsnede 20 cen-

timeter) in en bekleed met bakpa-
pier; vervolgens papier invetten.
Doe de boter en het suiker in een
kleine mengkom, mix het tot een
licht en romig geheel. Voeg een
voor een de eieren toe. Goed
mixen. Voeg de droge ingrediën-
ten toe. Daarna het geheel op lage
snelheid nog 30 seconden mixen,
dan 1 minuut op hoge snelheid,
tot het beslag dik en romig is. Giet
het beslag gelijkmatig in de inge-
vette vormen en strijk het beslag
glad. Bak het twintig minuten tot
de cake lichtbruin is envandekan-
ten loslaat. Laat de cakes op een
rooster afkoelen.
Bestrijk de bovenkant van een van
de lagenmet jam, en leg de andere
laag erop. Voor het serveren de bo-
venkant bestuiven met poedersui-
ker. ■

Luchtige Victoriacake

RECEPT

0909 50 10 154

WIN!

WEEKPRIJS

Speel mee!

U kunt uw oplossing telefonisch

tot maandag a.s. doorgeven via

bovenstaand nummer (€ 0,60 per

gesprek) of door middel van sms:

DBDW<spatie><oplossing> naar

3553 (€ 0,60 per sms). Tarieven zijn

excl. gebruikelijke kosten.

Geen retour-sms ontvangen? Waarschijnlijk

bent u niet gemachtigd om mee te spelen.

Neem contact op met uw provider.

Voor de spelvoorwaarden kijkt u op:

ndcmediagroep.nl/spelvoorwaarden

WEEKPRIJS

MAAK

KANSOP

€ 150,-

DOWNLOAD

GRATIS DE APP

NIEUWSBLAD

NOORDOOST-FRIESLAND

OM DE DIGITALE

KRANT

TE LEZEN

Meer informatie:
nieuwsbladNOF.nl/
digitaal

Leest u

de krant al

digitaal?

Nieuwsblad Noordoost-

Friesland is ook

beschikbaar als digitale

krant. De digitale krant

is gelijk aan de papieren

krant, maar dan op uw

tablet of smartphone.

Handig voor onderweg

of op vakantie!

! Blader door de digitale

versie van de papieren

krant

! Tik op een artikel of

foto om deze te

vergroten

! Zoek een artikel in de

krant met de

zoekfunctie

Het oppervlak van de aardbol be-
staat voor 70,9% uit water.
Niet zo gek dat zee, zon en strand
het vakantierecept is voor velen.
Daarbij wordt er net zo hard ge-
dobberd in het bruine zeewater
van deNoordzee als het kristalhel-
dere water in de zuidelijke regio-
nen.
Zwembandjes om, of met een
plank de golven in want de zee is
er voor iedereen.

ZOEKDE10VERSCHILLEN OPLOSSINGVORIGEWEEK

2 4 6

4 7 3

2 1 7 3 8 9

5 8

9 3 2 1 6

1 7 8 9 5

1 5 8 2 4

8 7 1

5 6 4 2 3

9 1 4 2

7 5

5

9 5 7

7 3

8 1

2 6 3 7

5 1 7 2

9 4 1 3

in tweeën
delen

heuveltje

rund

ver in
de tijd

beroep

heer

ijzer-
houdende
grond

fijnge-
maakt eten

5

onder
andere

droesem

stuurrad

Duitser

3

alras

boom

nauw
straatje kortschrift

weefsel

2 Egypt.
godin

aard-
appelras

vlug

kunstwerk

scholenge-
meenschap

hunkeren

1

daar

plak
schaamte

4

film-
personage

2 1 8 5 6 7 3 9 4

9 7 6 4 1 3 2 5 8

4 3 5 9 2 8 6 7 1

1 5 2 7 8 4 9 6 3

8 4 9 3 5 6 7 1 2

7 6 3 2 9 1 8 4 5

3 2 4 6 7 5 1 8 9

5 8 7 1 3 9 4 2 6

6 9 1 8 4 2 5 3 7

3 9 4 5 8 1 2 7 6

2 5 7 9 6 3 1 8 4

6 8 1 4 7 2 9 5 3

7 2 9 3 4 8 5 6 1

1 3 6 7 9 5 4 2 8

8 4 5 2 1 6 7 3 9

5 6 2 1 3 9 8 4 7

4 1 8 6 5 7 3 9 2

9 7 3 8 2 4 6 1 5

1 2 3 4 5

Sudoku 4473

Sudoku 4474

Sudoku 4475

Sudoku 4476

Zweedse prijspuzzel 32

Zweedse prijspuzzel 31

Oplossingen

Op elke rij
(horizontaal en
verticaal) alsmede
in elk vierkant
van drie bij drie,
moeten de cijfers
1 tot enmet 9
komen te staan.

Los de prijspuzzel op, de letters uit de gekleurde vakjes moeten in het balkje.

P K

S T R O O I E R

R T R E D E

D A L I M E N

M E G A N E

O K E U K T

A R A B I E

S A U L L E B

R U M C O L A

T R A M T K

kroon
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Openluchtmuseum De Spitkeet
heeft voor de fietsliefhebbers acht
fietsroutes uitgezet. Inmiddels
zijn er al vijf tochten geweest. De
komende drie zaterdagen zullen
de laatste drie tochten door deom-
geving van de Friese Wouden en
het Groninger Westerkwartier
volgen. De afstanden zijn tussen
de 30 en 40 km met de mogelijk-
heid de tochten te verlengen naar
tussen de 40 en 50 km. Dit staat
duidelijk op de routes aangege-
ven. ·De starttijd is tussen10.00 en
14.00 uur bij De Spitkeet. Er zijn
onderweggeenvaste rustplaatsen.

Nog drie
fietstochten bij
De Spitkeet

WEERBERICHT

Droger weer in aantocht

Vandaag trekken er nog een paar stevige
regen- of onweersbuien over het noorden
van het land, maar dat zijn voorlopig
wel even de laatste. Vanaf woensdag gaat
een hogedrukgebied meer invloed op
het weer krijgen en zijn er meer zonnige
perioden. Ook gaat de temperatuur
geleidelijk omhoog. Vandaag wordt
het nog een graad of 19, woensdag en
donderdag stijgt de temperatuur naar
22 tot 24 graden. De wind waait uit het
zuidwesten en is matig. In het weekend
neemt de kans op een enkele bui weer
toe en wordt het iets minder warm.

JOHNNY WILLEMSEN

Dokkum
4 4

dinsdag 19° 15° 8mm
19
15

woensdag 22° 13° 0mm

donderdag 23° 15° 0mm
19

15

vrijdag 20° 16° 0mm
20

3
14

zaterdag 20° 16° 1mm 4

zondag 19° 15° 2mm
19
15

19°

19°

,,Deze prachtige waterlelie zag ik uit de verte, maar toen ik beter keek ontdekte ik dit mooie kleine kikkertje op de voorgrond. Het zijn van die
kleine geluksmomentjes!”

De foto van

ANYTA VEENEMA-TALSMA

BUITENPOSTDe gemeente Acht-
karspelen ontmoet deze nazo-
mer graag inwoners en vertegen-
woordigers van bedrijven, orga-
nisaties en verenigingen bij het
gemeentehuis in Buitenpost.
Vorig jaar kon de midsimmer-
moeting in verband met corona
niet doorgaan.

Nu de maatregelen het toelaten,
zijn belangstellendenwelkomop
dinsdag 7 september vanaf 19.30
uur.
Naast een toespraak van burge-
meester Oebele Brouwer, draagt
Wâlddichter Arjan Hut een ge-
dicht voor en is de uitreiking van
het Jongereinkompliment.

Aanmelden: www.achtkarspe-
len.nl/neisimmermoeting

Jongereinkompliment
Jongeren die een positieve, vrij-
willige bijdrage leveren zet de ge-
meente weer in het zonnetjemet
jongerenonderscheiding het
‘Jongereinkompliment.

Jongeren tot 22 jaar die een hel-
dendaad hebben verricht, zich
belangeloos inzetten voor hun
club of vereniging of zich op een
andere manier positief onder-
scheiden komen hiervoor in aan-
merking.
Nomineren via www.achtkarspe-
len.nl/jongereinkomplimint ■

Neisimmermoeting en jongereinkompliment

Verschijnt op dinsdag en vrijdag als
abonneekrant in een oplage van
3.900 exemplaren met nieuws uit de
gemeente Noardeast Fryslân, Achtkar-
spelen, Dantumadiel,
Tytsjerksteradiel, Ameland en Schier-
monnikoog.

Redactie
Monique Westra: 06-53119648
Uultsje Talsma: 06-55015523
E: redactie.kdc@ndcmediagroep.nl

Advertenties
Alle informatie voor adverteerders zie
www.ndcmediagroep.nl
T: 088-8005610

Bezorging
Wij streven er naar uw krant uiterlijk
om 7.00 uur te bezorgen. Heeft u de
krant niet ontvangen of heeft u een
andere bezorgklacht neem dan contact
met ons op via 088-800 2004. Indien
voor 12.00 uur gemeld, nabezorging
op dezelfde dag.

Abonnementen
Zie www.nieuwsbladnof.nl/abonneren.
Opzegging uiterlijk tot 1 maand voor
het begin van elk kwartaal.
T: 088-8002004
E: kcc.nof@ndcmediagroep.nl
De abonneevoorwaarden staan op
nieuwsbladnof.nl/voorwaarden en op
verzoek kunnen deze worden toege-
zonden.

De inzender vrijwaart NDC mediagroep bv
voor claims van rechthebbende indien ten on-
rechte auteursrechtelijk beschermde werken
zonder toestemming van de rechthebbende
wordt ingezonden. Alle advertentieopdracten
worden geplaatst conform onze algemene
voorwaarden, bij de uitgever op te vragen.
Alle auteursrechten en databankrechten
t.a.v. de inhoud van deze krant worden uit-
drukkelijk door de uitgever voorbehouden.
De door abonnee en/of lezer aan de uitgev-
er verstrekte (persoons)gegevens worden
opgenomen in een gegevensbestand, dat
wordt aangewend voor de uitvoering van de
abonnementsovereenkomst, alsmede voor
het inlichten van de abonnee en/of lezer
over relevante diensten en producten. Een
en ander gebeurt in overeenstemming met
de bepalingen van de Wet Bescherming Per-
soonsgegevens. © NDC Mediagroep

Organist Bernard Winsemius
komt vrijdagavond 13 augustus
zowel het stadhuis carillon als de
orgels in deGrote ofMartinuskerk
in Dokkum bespelen. Winsemius
heeft zijn ‘roots’ in de regio. In de
oorlogsjaren waren zijn ouders
ondergedoken in Ternaard, waar
hij in het laatste oorlogsjaar is ge-
boren. In Dokkum zal hij aanslui-
tend bij het zomerthema “ accent
op Italië” muziek van Bach en Co-
relli laten horen. De toegang tot
beide concerten is gratis.

Organist
Winsemius speelt
in Dokkum
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21:30 Nieuwsuur
22:10 Alleen op een eiland

met Hans Dorrestijn
22:50 2Doc: De waarheid

over mijn vader
23:45 De nachtzoen
23:55 Nieuwsuur

NPO 3
10:05 Bing
10:20 Nijntjes avonturen,

groot en klein
10:25 No-No
10:40 Bumba
10:50 Raad eens hoeveel ik

van je hou
11:00 Sesamstraat 10 voor...
11:10 Calimero
11:25 Clangers
11:35 Babar en de beleve-

nissen van Badou
11:45 Sesamstraat
12:02 Zin in Zappelin
12:05 Kindertijd
12:13 Zin in Zappelin
12:15 Iedereen K3
12:35 Zin in Zappelin
12:40 Bollie & Billie
12:50 Zin in Zappelin
12:55 Leo & Tijg
13:04 Zin in Zappelin
13:10 Mega Mindy
13:35 Nils Holgersson

13:50 Peter Pan
14:10 Caps club
14:35 Bommetje XXL
15:25 De mooiste sprookjes
16:25 Dance Academy
16:50 SpangaS: De Campus

- marathon
18:00 Brugklas
18:45 Het Klokhuis
19:00 Jeugdjournaal
19:25 First Dates Hotel
20:20 Au Pairs
21:05 Down the Road
22:00 Het beste van... Disco
22:45 The Dog House
23:40 Au Pairs
00:25 Down the Road

RTL 4
10:00 B&B Vol liefde
11:10 Ik weet er alles van!
11:40 The Bold and the

Beautiful
12:05 Eigen Huis & Tuin:

Lekker Leven
13:05 Dr. Phil
14:00 Humberto
15:30 Miljuschka kookt
16:00 Het Perfecte Plaatje
17:00 Eigen Huis & Tuin:

Lekker Leven
18:00 RTL Nieuws
18:15 Editie NL

18:30 RTL Weer
18:35 RTL Boulevard
19:30 RTL Nieuws
19:55 RTL Weer
20:00 Ik weet er alles van!
20:30 B&B Vol liefde
21:50 Humberto
23:25 RTL Nieuws
23:40 RTL Weer
23:45 Humberto
01:00 RTL Boulevard

RTL 5
10:00 Teleshop 5:

Mediashop
10:35 Teleshop 5: Tommy

Teleshopping
11:00 Teleshop 5:

Mediashop
14:20 Teleshop 5: Tommy

Teleshopping
17:01 112 Vandaag
17:31 Ambulance UK
18:30 Gordon Ramsay: Oor-

log in de keuken!
20:30 E.O.D.: Explosieven

Opruimings Dienst
21:30 112 Vandaag
22:00 De Alarmcentrale:

Pech Onderweg
23:00 24 Uur in de E.R.
00:00 Ambulance UK
01:00 Nederland Ontdekt

RTL 7
10:00 Flodder
10:30 Married with

Children
11:30 Vis TV
12:30 Stop! Politie
13:30 Idioten op de weg
14:30 Flodder
15:30 Storage Wars
17:00 Married with

Children
18:00 The A-Team
19:00 Hardcore Pawn
20:30 Bandidas
22:30 The Quick And The

Dead
00:50 Teleshop 7:

Glamcam

RTL 8
16:35 Ik weet er alles van!
17:05 Dr. Quinn, Medicine

Woman
18:05 The Bold and the

Beautiful
18:30 Little House on the

Prairie
19:30 Murder, She Wrote
20:25 Nanny McPhee

Returns
22:35 Married at First Sight

Australië
00:25 Grey’s Anatomy

SBS 6
10:05 Hart van Nederland -

Ochtend Editie
10:20 Wordt u al geholpen?
11:20 SOS: De Verbouwers
12:35 Lang Leve de

Liefde
13:05 Familie Gillis: massa

is kassa
14:00 100 jaar jong
14:55 Droomhuis op het

Platteland
15:55 SOS: De Verbouwers
17:15 Hart van Nederland

- Vroeg
17:30 Droomhuis op het

Platteland
18:25 50/50
19:00 Lang Leve de

Liefde
19:30 Wordt u al geholpen?
20:30 Camping Coppens
21:30 Iedereen is van de

wereld
22:35 Hart van Nederland

- Laat
23:00 Shownieuws
23:45 Weer.nl
23:55 Lang Leve de

Liefde
00:25 50/50
00:55 Loop: Hart van

Nederland

SBS 9
16:00 The Doctors
16:55 Charmed
17:50 Ghost Whisperer
19:35 Charmed
20:30 Dances with Wolves
00:15 Madam Secretary

Net 5
11:30 Het Blok Australië
13:30 Tommy Teleshopping
14:05 Secret Life of the

Zoo
14:35 MasterChef Australië
16:35 Het Blok Australië
18:25 MasterChef Australië
20:30 The Rookie
21:25 The Heart Guy
22:30 Chicago Fire
23:30 Station 19
00:25 Grenzeloos Verliefd:

Baby in het Buiten-
land

Veronica
18:00 Movies Explained:

Profiles
18:10 The King of Queens
18:40 Mom
19:35 The Big Bang Theory
20:30 Unknown
22:45 Flightplan
00:35 Movies Explained

Dinsdag 10 augustus

NPO 1
10:00 Journaal
10:15 Nederland in Bewe-

ging
10:30 Journaal
10:40 Geheugentrainer
11:00 Journaal
11:15 NOS OS Tokio

Vandaag
12:00 Journaal
12:15 De Nieuws BV
13:00 Journaal
13:20 NOS Huldiging

Olympische sporters
14:35 Kook mee met

MAX
15:00 Journaal
15:55 Op1
16:56 Socutera
17:00 Journaal
17:10 TV Monument:

VARA Kinderpro-
gramma’s

17:50 Piets weerbericht
18:00 Journaal
18:15 EenVandaag
18:45 Sportjournaal
19:00 NOS Huldiging

Olympische sporters
20:00 Journaal
20:35 We zijn er Bijna!
21:20 Swanenburg
22:25 Op1

23:35 Journaal
00:05 Op1
01:00 NOS Huldiging

Olympische sporters

NPO 2
10:20 Nieuwsuur
11:00 Journaal
11:40 Noord-Zuid-Oost-

West
12:05 Kook mee met

MAX
12:25 BinnensteBuiten
13:00 Journaal
13:10 Sportjournaal
13:20 Rail Away
14:00 Journaal
14:10 Onder 1 Dak
15:00 25 jaar foute vrienden
16:00 Journaal
16:05 Zeg ‘ns Aaa
16:30 Typisch Renesse
17:00 Journaal
17:10 De slimste mens
18:00 Journaal
18:15 Journaal Regio
18:20 Noord-Zuid-Oost-

West
18:45 BinnensteBuiten
19:15 Typisch Buitenhof
19:45 De wereld van de

Chinezen
20:40 De slimste mens

22:55 Het Uur van de Wolf:
Eric de Vroedt - Ter-
wijl het liefde was

00:05 Op zoek naar de
Israëlische keuken

01:00 De nachtzoen

NPO 3
10:05 Bing
10:20 Nijntjes avonturen,

groot en klein
10:25 No-No
10:40 Bumba
10:50 Raad eens hoeveel ik

van je hou
11:05 Sesamstraat 10 voor...
11:15 Calimero
11:25 Clangers
11:35 Babar en de beleve-

nissen van Badou
11:50 Sesamstraat
12:03 Zin in Zappelin
12:05 Kindertijd
12:15 Zin in Zappelin
12:20 Iedereen K3
12:36 Zin in Zappelin
12:40 Bollie & Billie
12:51 Zin in Zappelin
12:55 Leo & Tijg
13:06 Zin in Zappelin
13:10 Mega Mindy
13:35 Nils Holgersson
13:50 Peter Pan

14:15 Caps club
14:40 Bommetje XXL
15:30 De mooiste sprookjes
16:25 Dance Academy
16:50 SpangaS: De Campus

- marathon
18:00 Brugklas
18:45 Het Klokhuis
19:00 Jeugdjournaal
19:25 First Dates Hotel
20:20 Het beste van...

de jaren 80
21:05 Blokhuis Extra:

De Jaren 80
21:55 Classic Albums

- Tears for Fears:
Songs from the Big
Chair

23:00 The Dog House
23:55 Het beste van...de

jaren 80
00:40 Blokhuis Extra: De

Jaren 80

RTL 4
10:00 B&B Vol liefde
11:10 Ik weet er alles van!
11:40 The Bold and the

Beautiful
12:05 Eigen Huis & Tuin:

Lekker Leven
13:05 Dr. Phil
14:00 Humberto

15:30 Game of Talents
17:00 Eigen Huis & Tuin:

Lekker Leven
18:00 RTL Nieuws
18:15 Editie NL
18:30 RTL Weer
18:35 RTL Boulevard
19:30 RTL Nieuws
19:55 RTL Weer
20:00 Ik weet er alles

van!
20:30 B&B Vol liefde
21:50 Humberto
23:25 RTL Nieuws
23:40 RTL Weer
23:45 Humberto
01:00 RTL Boulevard

RTL 5
11:00 Teleshop 5:

Mediashop
14:20 Teleshop 5: Tommy

Teleshopping
17:01 112 Vandaag
17:31 Ambulance UK
18:30 Gordon Ramsay:

Oorlog In De Keu-
ken!

20:30 Ranking the Stars
21:30 112 Vandaag
22:00 De Alarmcentrale:

Pech Onderweg
23:00 24 Uur in de E.R.

00:00 Ambulance UK
01:00 Nederland Ontdekt

RTL 7
10:00 Flodder
10:30 Married with

Children
11:30 Vis TV
12:30 Stop! Politie
13:30 Idioten op de weg
14:30 Flodder
15:30 Storage Wars
17:00 Married with

Children
18:00 The A-Team
19:00 Hardcore Pawn
20:25 UEFA Super Cup:

Chelsea - Villarreal
23:30 Wrong Bet

RTL 8
16:35 Ik weet er alles

van!
17:05 Dr. Quinn, Medicine

Woman
18:05 The Bold and the

Beautiful
18:30 Little House on the

Prairie
19:30 Murder, She Wrote
20:25 A Dog’s Purpose
22:30 Married at First Sight

Australië

00:00 Grey’s Anatomy
00:55 Wooninspiraties

SBS 6
10:05 Hart van Nederland -

Ochtend Editie
10:20 Wordt u al geholpen?
11:30 SOS: De Verbouwers
12:40 Lang Leve de Liefde
13:15 Camping Coppens
14:10 Iedereen is van de

wereld
15:10 Droomhuis op het

Platteland
16:05 Vtwonen weer ver-

liefd op je huis
17:15 Hart van Nederland

- Vroeg
17:30 Droomhuis op het

Platteland
18:30 50/50
19:00 Lang Leve de Liefde
19:30 Wordt u al geholpen?
20:30 Hoeveel ben je waard?
21:30 Op de gevoelige plaat
22:35 Hart van Nederland

- Laat
23:00 Shownieuws
23:45 Weer.nl
23:55 Lang Leve de Liefde
00:25 50/50
00:55 Loop: Hart van

Nederland

SBS 9
15:55 The Doctors
16:50 Charmed
17:45 Ghost Whisperer
19:35 Charmed
20:30 Chicago Med
22:25 Zoo Juniors
22:55 How to Get Away

with Murder
23:55 How to Get Away

with Murder
00:45 Tommy Teleshopping

Net 5
11:25 Het Blok Australië
13:25 Tommy Teleshopping
14:00 Secret Life of the Zoo
14:35 MasterChef Australië
16:35 Het Blok Australië
18:30 MasterChef Australië
20:30 Manifest
22:20 Elementary
23:10 The Rookie
00:05 The Heart Guy

Veronica
18:00 The Big Bang Theory
18:15 The King of Queens
18:45 Mom
19:35 The Big Bang Theory
20:30 The Commuter
22:35 3 Days to Kill
00:55 Movies Explained

Woensdag 11 augustus

NPO 1
10:00 Journaal
10:15 Nederland in Bewe-

ging
10:30 Journaal
10:40 Geheugentrainer
11:00 Journaal
11:15 TV Monument:

VARA Kinderpro-
gramma’s

12:00 Journaal
12:15 De Nieuws

BV
13:00 Journaal
14:15 Kook mee met

MAX
14:30 Journaal
15:40 Op1
16:40 Radar
17:00 Journaal
17:10 Erica op Reis
17:50 Piets weerbericht
18:00 Journaal
18:15 EenVandaag
18:45 Sportjournaal
19:00 Mindf*ck
20:00 Journaal
20:35 Spy in the Wild
21:35 Swanenburg
22:20 Op1
23:20 Journaal
23:50 Op1
00:50 Journaal

NPO 2
10:25 Nieuwsuur
11:00 Journaal
11:45 Noord-Zuid-Oost-

West
12:05 Kook mee met

MAX
12:30 BinnensteBuiten
13:00 Journaal
13:10 Sportjournaal
13:25 Het Uur van de Wolf:

Aretha Franklin: Soul
Sister

14:35 Erik Scherder laat
zich niet kisten

15:20 Alleen op een eiland
met Hans Dorrestijn

16:00 Journaal
16:10 Zeg ‘ns Aaa
16:30 Typisch Renesse
17:00 Journaal
17:10 De slimste mens
18:00 Journaal
18:15 Journaal Regio
18:20 Noord-Zuid-Oost-

West
18:45 BinnensteBuiten
19:15 Typisch Buitenhof
19:50 De wereld van de

Chinezen
20:40 De slimste mens
21:30 Nieuwsuur
22:10 Kijken op gevoel

NPO 3
10:05 Bing
10:20 Nijntjes avonturen,

groot en klein
10:25 No-No
10:40 Bumba
10:50 Raad eens hoeveel ik

van je hou
11:00 Sesamstraat 10

voor...
11:10 Calimero
11:25 Clangers
11:35 Babar en de beleve-

nissen van Badou
11:45 Sesamstraat
12:02 Zin in Zappelin
12:05 Kindertijd
12:13 Zin in Zappelin
12:20 Iedereen K3
12:36 Zin in Zappelin
12:40 Bollie & Billie
12:51 Zin in Zappelin
12:55 Leo & Tijg
13:04 Zin in Zappelin
13:10 Mega Mindy
13:35 Nils Holgersson
13:45 Peter Pan
14:10 Caps club
14:35 Bommetje!
15:30 De mooiste

sprookjes
16:30 Dance Academy

16:50 SpangaS: De Campus
- marathon

18:00 Brugklas
18:45 Het Klokhuis
19:00 Jeugdjournaal
19:25 First Dates Hotel
20:15 Keuringsdienst van

waarde classics
20:50 De school die kleur

bekent
21:50 Greatest Hits of the

80s
22:45 The Dog House
23:35 Food CIA
00:30 Keuringsdienst van

waarde classics

RTL 4
10:00 B&B Vol liefde
11:10 Ik weet er alles

van!
11:40 The Bold and the

Beautiful
12:05 Eigen Huis & Tuin:

Lekker Leven
13:05 Dr. Phil
14:00 Humberto
15:20 Wie ben ik?
16:05 De Bauers In Argen-

tinië
17:00 Eigen Huis & Tuin:

Lekker Leven

18:00 RTL Nieuws
18:15 Editie NL
18:30 RTL Weer
18:35 RTL Boulevard
19:30 RTL Nieuws
19:55 RTL Weer
20:00 Ik weet er alles van!
20:30 B&B Vol liefde
21:50 Humberto
23:25 RTL Nieuws
23:40 RTL Weer
23:45 Humberto
01:00 RTL Boulevard

RTL 5
10:00 Teleshop 5:

Mediashop
10:35 Teleshop 5: Tommy

Teleshopping
11:00 Teleshop 5:

Mediashop
14:20 Teleshop 5: Tommy

Teleshopping
17:01 112 Vandaag
17:31 Ambulance UK
18:30 Gordon Ramsay: Oor-

log In De Keuken!
20:30 Bij ons op het kamp
21:30 112 Vandaag
22:00 De Alarmcentrale:

Pech Onderweg
23:00 24 Uur in de E.R.

00:00 Ambulance UK
01:00 Nederland Ontdekt

RTL 7
10:00 Flodder
10:30 Married with

Children
11:30 Vis TV
12:30 Stop! Politie
13:30 Idioten op de weg
14:30 Flodder
15:30 Storage Wars
17:00 Married with

Children
18:00 The A-Team
19:00 Hardcore Pawn
20:30 The Patriot
00:00 Bezopen Bestuurders
00:40 Teleshop 7: Glamcam

RTL 8
16:35 Ik weet er alles van!
17:05 Dr. Quinn, Medicine

Woman
18:05 The Bold and the

Beautiful
18:30 Little House on the

Prairie
19:30 Murder, She Wrote
20:25 Detectives op donder-

dag: Silent Witness
00:45 Wooninspiraties

SBS 6
10:05 Hart van Nederland -

Ochtend Editie
10:20 Wordt u al geholpen?
11:35 Droomhuis op het

Platteland
12:35 Lang Leve de Liefde
13:05 Hoeveel ben je

waard?
14:00 Op de gevoelige

plaat
14:55 Droomhuis op het

Platteland
15:55 SOS: De Verbouwers
17:15 Hart van Nederland

- Vroeg
17:30 Droomhuis op het

Platteland
18:25 50/50
19:00 Lang Leve de Liefde
19:30 Wordt u al geholpen?
20:30 Wie het laatst lacht...
21:25 Mr. Frank Visser: hoe

is het nu met?
22:30 Hart van Nederland

- Laat
22:55 Shownieuws
23:40 Weer.nl
23:50 Lang Leve de Liefde
00:20 50/50
00:55 Loop: Hart van

Nederland

SBS 9
16:00 The Doctors
16:50 Charmed
17:45 Ghost Whisperer
19:35 Charmed
20:30 Behind Enemy Lines
22:35 Predator 2
00:45 Zoo Juniors

Net 5
11:20 Het Blok Australië
13:20 Tommy Teleshopping
13:55 Secret Life of the

Zoo
14:25 MasterChef Australië
16:25 Het Blok Australië
18:25 MasterChef Australië
20:30 The Sisterhood of the

Traveling Pants
22:50 Chasing Liberty
01:00 Elementary

Veronica
18:00 The Big Bang Theory
18:15 The King of Queens
18:45 Mom
19:35 The Big Bang Theory
20:30 The Amazing Spider-

Man 2
23:15 Jumper
01:00 Loop: Hart van

Nederland

Donderdag 12 augustus

NPO 1
10:00 Journaal
10:15 Nederland in

Beweging
10:30 Journaal
10:40 Geheugentrainer
11:00 Journaal
11:15 Erica op Reis
12:00 Journaal
12:15 De Nieuws

BV
13:00 Journaal
14:15 Kook mee met

MAX
14:30 Journaal
15:35 Op1
16:40 Radar
17:00 Journaal
17:10 Erica op Reis
17:50 Piets weerbericht
18:00 Journaal
18:15 EenVandaag
18:45 Sportjournaal
19:00 Mindf*ck
20:00 Journaal
20:30 The Great British

Bake Off
21:30 Swanenburg
22:15 Op1
23:20 Journaal
23:45 Op1
00:45 Journaal

NPO 2
10:20 Nieuwsuur
11:00 Journaal
11:30 Het geheim van de

meester
12:10 Kook mee met MAX
12:30 BinnensteBuiten
13:00 Journaal
13:10 Sportjournaal
13:22 Socutera
13:25 Meer Dan Goud
14:20 Roderick Zoekt Licht
14:55 De Verwondering
15:30 Noord-Zuid-Oost-West
16:00 Journaal
16:10 Zeg ‘ns Aaa
16:30 Typisch Renesse
17:00 Journaal
17:10 De slimste mens
18:00 Journaal
18:15 Journaal Regio
18:20 Noord-Zuid-Oost-

West
18:45 BinnensteBuiten
19:15 Typisch Buitenhof
19:50 Chinese dromen
20:40 De slimste mens
21:30 Nieuwsuur
22:10 De Villamoord
23:00 De kunstdetective
23:35 De nachtzoen
23:50 Nieuwsuur


