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Colofon

Contactblad van de Stichting Ondernemers Dantumadeel
Verschijnt vier keer per jaar - maart 2019

De Stichting Ondernemers Dantumadeel (SOD),  
is opgericht op 1 april 1999 en heeft als doel:

ll bevorderen van zakelijke belangen van leden, als wel zakelijke 
en persoonlijke contacten tussen leden te bevorderen
ll scheppen van stimulerende voorwaarden voor ondernemers  

in de regio, in het bijzonder van de noodzakelijke contacten
ll onderhouden van contacten met overheden in de regio
ll bevorderen van de bedrijvigheid in de regio
ll bevorderen en uitvoeren van activiteiten, die tot het bereiken  

van de genoemde doelstellingen kunnen leiden

Bestuurssamenstelling:
ll B. Schaafsma, voorzitter
ll S. Bosgraaf, secretaris
ll D. Gros, penningmeester

ll B. de Boer, J. de Boer,  
R. Wijnstra, leden
ll Notaris Beks, adviseur

Voor informatie en aan- of afmeldingen:
Bestuurssecretariaat SOD: Anita van Wieren: 06 - 36 12 67 61
www.sod-dantumadeel.nl - info@sod-dantumadeel.nl

Contributie: € 212,50 excl. BTW

Wist u dat SOD ook te vinden is op Facebook en Twitter? Via deze kanalen houden 
wij u op de hoogte van de laatste nieuwtjes van o.a. onze leden en interessante 
informatie voor de ondernemer. Dus volg ons en blijf op de hoogte!

Like ons op facebook: SodDantumadeel 
Volg ons op Twitter: @Sod_Dantumadeel

Geachte lezers  
van het SOD-magazine
Terwijl u dit leest is de maand maart reeds begonnen. De zogenaamde “hor-
rorwinter” zijn we gelukkig goed doorgekomen. Veel sneeuw, maar dan wel 
op de plaatsen waar het thuis hoort. De donkere dagen hebben we achter 
ons gelaten. Vogels laten weer van zich horen en zijn weer druk op de wo-
ningmarkt. Woonruimte zoeken is niet alleen voor mensen een serieuze zaak, 
ook in de natuur. 

De start van de SOD voor 2019 was boven verwachting. De nieuwjaarsrecep-
tie werd drukbezocht. En dit voor een Italiaans getinte avond. Er waren, op 
1 januari, hoge verwachtingen voor de economische ontwikkelingen in het 
jaar 2019. Maar een paar maand verder zijn de groeicijfers alweer bijgesteld. 
Onder andere een tegenvallende groei in Duitsland en een onzekere Brexit. 
Onzeker, voor de bedrijven die voor een groot deel afhankelijk zijn van de 
UK. De acties van president Trump verdienen geen schoonheidsprijs, deze 
brengen bepaald geen rust in de wereld. 

Dichterbij huis is er voor het bedrijfsleven onzekerheid wat betreft het kli-
maatakkoord. Welke kosten zal dit met zich mee gaan brengen? De tijd heeft 
ons geleerd dat Nederland het braafste jochie van de Europese klas wil zijn. 
Koste wat het kost. Altijd gemakkelijk; andermans geld uitgeven. 
NO-Fryslân is de laatste jaren goed bedeeld. Prima ontsluitingen, waaronder 
een niet meer weg te denken Centrale As. Op alle fronten een toegevoegde 
waarde. Bij de bedrijvencarrousel op 28 februari jl. is het idee voor een recla-
mezuil langs de Centrale As naar voren gebracht. Uit de reacties is gebleken 
dat hier zeker draagvlak voor is. De SOD gaat zich hier sterk voor maken. Ui-
teraard zijn we afhankelijk van wat de overheden hiervan gaan vinden, maar 
wat elders kan zou ook hier moeten kunnen. 

Daarnaast houden ook de bedrijfsuitbreidingen de SOD bezig. Dit betreffen 
zowel de uitbreidingen ter plaatse als ook op andere locaties. De samenwer-
king met B&W verloopt op dit gebied goed. Toch zou de snelheid, wat de 
SOD betreft, in een hogere versnelling mogen. Binnenkort hopen we over 
een bedrijvenfunctionaris te kunnen beschikken voor de gemeente Dan-
tumadiel. Dit zou de lijntjes kunnen verkorten. Zoals u leest heeft de SOD 
volop uitdagingen voor 2019! Het redactieteam heeft weer een zeer waar-
dig magazine voor u samengesteld. Veel leesplezier en hopelijk tot ziens op 
de bijeenkomsten van onze vereniging!

Bauke Schaafsma 
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Samen voor een 
duurzame toekomst

Kolkensloane 4 • 9114 AG Driezum 

info@damstra.nl • www.damstra.nl

• Verkoop nieuwe auto’s 
 en occasions
• Onderhoud en reparatie alle 
 personen en bedrijfswagens
• APK-keuring, gratis bij een grote

onderhoudsbeurt
• Takel-, berging- en autohulpdienst 

24 uur bereikbaar

Voorweg 17
9113 PA Wouterswoude
T (0511) 42 20 21

www.autobedrijfboersma.nl

• Onderhoud en reparatie alle 
 personen en bedrijfswagens
• APK-keuring, gratis bij een grote

• Takel-, berging- en autohulpdienst 

Voorweg 17

KlantenbeoordelingenKlanten beoordelen ons met een 8,7. 100% beveelt ons aan.
www.autobedrijfboersma.nl

BOERSMA
 VERTROUWD 
 MET SERVICE

ONGELUKJE?

Berging door 

onze takelwagen 

is GRATIS

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



Bedrijvencarrousel SOD  
prima geslaagd

DAMWÂLD – Dat ook onze kleinere leden zich op een grootste wijze kunnen 
presteren, maar vaak ook ongekend groots zijn, werd donderdagavond 28 
februari in café & zalencentrum De Kruisweg, aan de Haadwei 42 in Dam-
wâld wederom duidelijk. Na het succes van vorig jaar waren er weer een 
aantal bedrijven bereid gevonden om hun bedrijf te presenteren in de be-
drijvencarrousel. Dit waren: Auto- en takelbedrijf Boersma, Taxi NOF, het 
UWV en Eijgen Finance, die op het laatste moment de plaats innam van 
Hoogland Subsidies, die helaas niet aanwezig kon zijn. De bovengenoemde 
bedrijven lieten het carrousel draaien en namen de in grote getale aanwe-
zige gasten mee naar hun boeiende vakgebied. Voordat de bezoekers het 
wederom uitstekende buffet alle eer aandeden, werd de avond weer op hu-
moristische wijze geopend door voorzitter Bauke Schaafsma.

Als eerste werd het woord gevoerd door de ‘Ca-
nadese’ Fries Ken Leystra, die als adviseur 
werkgeversdiensten in onze regio namens het 
UVW vertelde wat het UVW doet en kan bete-
kenen. Eerst vertelde hij een aantal persoonlijke 
zaken, waaronder meer naar voren kwam dat hij 
geboren is in Canada, maar dat heimwee het ge-
zin uiteindelijk weer naar Fryslân bracht. Fryslân 
is opgedeeld in vier gebieden, waarbij Leystra 
adviseur is voor: zorg, groen, bouw, techniek en 
transport. Branches waarin een groot tekort is aan 
personeel. “Er komen steeds meer openstaande 
vacatures die moeilijk zijn op te vullen. In 2016 
waren dat er in deze branches 3300 en nu is dat 
opgelopen naar 6400. Als je er met een verwach-
ting van de economische groei van 2,2 procent 
vanuit gaat dat er nog meer vacatures ontstaan, 
dan zal dit alleen maar oplopen. Ook in de eigen 
regio merken we dat. Tijdens de crisis was het 
aantal werklozen in Dantumadiel 750, hetgeen 

neerkomt op 8.3 procent van de beroepsbevol-
king. Nu is dat gedaald naar 287 (3,7%), waarbij 
meer dan 50% bovendien 50+ is.”

Kees Boersma was de tweede spreker, die vooral 
vertelde over de tweede tak van het bedrijf: het 

takel- en bergingsbedrijf. Autobedrijf Boersma is 
een echt familiebedrijf met een grote vaste klan-
tenkring. Oprichter Pieter Boersma begon in 1974, 
samen met zijn vrouw Geertje, het bedrijf aan de 
Foarwei in Wâlterswâld. Wat toen begon in een 
oude boerderij, is nu uitgegroeid tot een modern 
en veelzijdig bedrijf met een grote werkplaats en 
ruime showroom. Ondertussen staat zoon Kees, 
samen met z’n heit, aan het roer van het bedrijf 
en werkt ook dochter Tsjikke op het kantoor. “We 
staan dag en nacht klaar met ons bergingsbedrijf. 
Dat betekent dat er constant twee man 24/7 pa-
raat staan. De takel- en bergingsafdeling neemt 
een steeds grotere plaats in, mede doordat we 
momenteel de enigen nog zijn in deze regio. In 
deze branche worden de eisen voortdurend op-
geschroefd, het is absoluut niet zo dat we maar 
even komen en een auto verwijderen. We moe-
ten zowel aan veiligheid, milieu en de betrokken 
auto denken. Op de Centrale As moeten we een 
auto binnen 20 minuten verwijderen. Hier is ook 
controle op,” aldus Kees Boersma, die aan de hand 
van foto’s een prachtige schets van de werkzaam-
heden gaf.

“Slechte reclame is ook reclame. Ik zat dit te be-
denken, omdat ik mij afvroeg waarom onze naam 
nog niet algemeen bekend is. In januari beston-
den we immers 25 jaar en nog steeds zijn er 

mensen die ons niet kennen,” aldus Jessica van 
der Heiden, die als derde aan bod kwam, namens 
Taxi NOF. Een bedrijf dat landelijk aan de weg 
timmert, getuige ook de jaarlijkse Taxi-Innova-
tieprijs 2018 die ze vorig jaar ontvingen. Taxi NOF 
beschikt inmiddels over zo”n 25 taxi’s en busjes, 
die vrijwel dagelijks worden ingezet. Gemiddeld 
rijden ze ca. 100.000 kilometer per jaar. Dat Taxi 
NOF sterk is in Schipholvervoer bewijzen de cij-
fers. Met gemiddeld tien ritten per dag vormt dit 
een belangrijk onderdeel, naast de diverse ritten 
in de regio, waaronder de medische taxi sinds 1 
november vorig jaar en het leerlingen- en oude-
renvervoer in Fryslân. Taxi NOF heeft al haar taxi’s, 
die WMO rijden in Noordoost Fryslân, voorzien 

van AED’s (automatische externe defibrillators) 
en tevens heeft Taxi NOF al haar chauffeurs op-
geleid om te reanimeren en de AED op de juiste 
manier te bedienen.” 

Daniël Keizer uit Feanwâlden en Marcel An-
nema van Eijgen Finance Drachten waren de 
laatste sprekers, die de aanwezigen informeer-
den over de zaken waarmee zij dagelijks bezig 
zijn: de financiële wereld. Eijgen Finance Drach-
ten adviseert, bemiddelt en begeleidt bedrijven 
bij financieringen. Eijgen Finance laat onderne-
mingen tot bloei komen. “Eijgen Finance weet 
exact welke eisen geldverstrekkers stellen. De 
adviseurs weten precies welke routes genomen 

moeten worden om een financieringsaanvraag te 
laten slagen. Ieder financieringsvraagstuk is im-
mers maatwerk. Wij hebben als adviseurs naast 
uitstekende contacten met de grootbanken ook 
een uitstekend netwerk van alternatieve finan-
ciers opgebouwd.” Daniel Keizer ging ruim twee 
jaar geleden van start als zelfstandig ondernemer, 
ondertussen is sinds 1 januari van dit jaar Mar-
cel Annema zijn partner. Tijdens de presentatie 
bleek dat de beide ondernemers elkaar perfect 
aanvullen en gebruik maken van hun eigen spe-
cialiteiten, waardoor de ondernemers nog veel 
meer geboden kan worden op financieel terrein.

(Aanvullend: zie ook Kort Zakelijk hieronder)

V.l.n.r. Kees Boersma, Jessica v.d. Heiden, Ken Leystra,  
Marcel Annema en Daniël Keizer

K O R T  Z A K E L I J K

Eijgen Finance opent  
op Loswal, Drachten
Onze leden Daniël Keizer en Marcel Annema bundelen, zoals ook al tijdens 
de bedrijven carrousel in de Krúswei bleek hun krachten voor het beste fi-
nanciële advies gebundeld en hebben daarom op Loswal in Drachten een 
nieuwe vestiging geopend. Bij ondernemen horen financiële vraagstukken. 
Daniël Keizer en Marcel Annema zijn uitstekend in staat om samen met de 
ondernemers naar oplossingen te zoeken en te vinden. Vraagstukken over 
startkapitaal, investeringsruimte voor het uitbouwen van uw core business, 
bedrijfsovername enz. De ondernemers van Eijgen Finance kunnen u helpen. 
De financieel adviseurs weten welke wegen u moet inslaan en zij besparen 
hun klanten veel tijd door de vele noodzakelijke handelingen uit te voeren. 
Hierdoor is de ondernemer in staat om zich volledig op zijn of haar toekomst 
te richten. Tot voor kort had Eijgen Finance in Drachten nog geen vestiging. 
De twee zeer ervaren financiële adviseurs openden echter hun eigen kantoor 
om zodoende rustig te tijd te kunnen nemen om financiële vraagstukken op 
te lossen. Daniël Keizer uit Feanwâlden is al enkele jaren franchisenemer bij 
Eijgen Finance en werkte tot nu toe vanuit zijn kantoor aan huis. “Voor de 
klanten verandert er niets”, zegt de adviseur die zijn meeste klanten op lo-
catie bezoekt. “Dat blijft zo, want veel ondernemers vinden dat fijn. Soms 
is een bespreking op een neutrale plek prettig en die mogelijkheid heb ik 
nu in Drachten.”

Nieuwe vestigingsleider  
Abiant Feanwâlden
Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mezelf even kort voor 
te stellen: Mijn naam is Janneke van Veen en ik ben de nieuwe vestigingslei-
der van de Abiant vestiging in Feanwâlden. Zonder mijn leeftijd te verraden, 
ben ik al vele jaren werkzaam in de uitzendbranche, waarbij vanaf 2015 bij 
Abiant als vestigingsleider in Surhuisterveen. Vanaf 1 februari 2019 is mijn 
werkgebied uitgebreid naar het Noorden en mag ik ook de vestiging in Fe-
anwâlden aansturen. 

Een nieuw prachtig werkgebied vanuit een onlangs verbouwde vestiging 
met een groep enthousiaste collega’s: ik heb er zin in! Graag maak ik nog 
persoonlijk kennis met alle leden van de SOD, uiteraard zijn jullie ook altijd 
welkom voor een kopje koffie op de Abiant vestiging aan de Haadstrjitte te 
Feanwâlden!

Foto: Google
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Arbeidsmarkt en onderwijs  
voor gezonde samenleving?

DE WESTEREEN – Maandagavond 11 maart stond de jaarlijkse bijeenkomst 
voor ondernemers uit Noordoost Fryslân (ONOF) vanaf 18:00 uur in Res-
taurant & Partycentrum Old Dutch in De Westereen op het programma. Er 
waren deze avond twee sprekers: Harry van der Molen met als thema: Aan-
sluiting arbeidsmarkt en onderwijs en Jan Feersma Hoekstra over of een 
gezonde bodem het fundament voor een gezonde samenleving is. Het werd 
een boeiende avond en gaf veel stof tot nadenken. 

ONOF-voorzitter Tom de Boer die de avond open-
de, kon terugzien op een goed economisch jaar. 
Een jaar waarvan hij concludeerde dat er eindelijk 
besluiten gevallen waren wat betreft de Skieding. 

“Niet het tracé wat wij voor ogen hadden, maar 
de kogel is tenminste toch door de kerk. Het hui-
dige tracé wordt opgewaardeerd en dat is een 
verbetering. Ook dat er steeds meer glasvezel in 
onrendabele gebieden gerealiseerd werd, is een 
stap vooruit, waar wij als ONOF mee ingenomen 
zijn. Wat betreft de MKB inkoop en aanbeste-
dingen bij de lokale overheden is inmiddels het 
eerste gesprek achter de rug. Een positief ge-
sprek. Het is een uitstekende zaak om met zowel 
Noard-East Fryslân, Dantumadiel, Tytsjerkstera-
diel en Achtkarspelen op een lijn te zitten.” Ook 
memoreerde De Boer nog even aan het wellicht 
tekort aan bedrijventerreinen. Wellicht zullen 
daardoor grote bedrijven in de problemen komen 
en uit onze regio verdwijnen. “Ik denk niet alleen 
een zaak voor de gemeentes, maar ook voor de 
provincie. Hierna was het tijd voor een uitstekend 
warm en koud buffet. 
 
SOD-voorzitter Bauke Schaafsma mocht daar-
na de eerste spreker aankondigen. Harry van 
der Molen politicus voor het CDA met als thema: 
Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs. Harry van 

der Molen, geboren en getogen in deze regio is 
sinds 2017 lid van de Tweede Kamer, waarin hij 
slechts een van de drie Friezen is in de 150 leden 
tellende Tweede Kamer. Een Wâldpyk in hart en 
nieren, die blij was dat hij zijn verhaal in het Fries 
kon doen. Dat de scholen van enorm groot belang 
zijn voor de toekomst van ons land, werd door 
Van der Molen onderstreept, maar hij plaatste 
toch ook zijn kanttekeningen, vooral wat betreft 
het technisch onderwijs. De mensen die met de 
handen werken. “We hebben naast denkers ook 
doeners nodig. Vakmensen en we moeten daar-
om juist deze vormen van beroepsonderwijs meer 
onder de aandacht brengen. Mogelijkheden bie-

den, als er in heel Amsterdam geen mogelijkheid 
meer voor technische scholing is, dan vormt dat 
een enorm probleem”.
 
Jan Feersma Hoekstra, directeur Agriton Enge-
land, geboren en getogen in Oudwoude haakte 
met zijn verhaal “Is een gezonde bodem het funda-
ment voor een gezonde samenleving?” in op de vorige 
spreker, maar stond soms ook lijnrecht tegenover 
Van der Molen. Inmiddels is Feersma Hoekstra 
een globetrotter die aan het hoofd staat van 
een Multinational, met vestigingen in meerdere 
landen. Zijn verhaal was boeiend en gericht op 
duurzaam ondernemen om moeder aarde nog 
te redden. Het woord “duurzaam” had hij duide-
lijk moeite mee omdat Feersma Hoekstra dit niet 
meer vond staan waar het officieel voor geboren 
werd. Duurzaam staat nu voor een verkooppraat-
je. Ook deze spreker ging in op het onderwijs, de 
scholing en de vorming van het onderwijs in de 
toekomst. “We moeten het met elkaar eens zijn 
hoe wij het onderwijs in stand willen houden. Sa-
menbouwen aan de toekomst voor onze kinderen 
en kleinkinderen, begint nu, niet morgen”.

Voorzitter Tom de Boer 2e kamerlid Harry v.d. Molen Jan Feersma Hoekstra

Carfix-Heidstra meer dan 
autoschadeherstelbedrijf
DAMWÂLD – Regeren is vooruitzien. Iets wat Jan Jaap en Wieke Heidstra 
duidelijk op hun netvlies hebben staan. Carfix-Heidstra Autoschadeher-
stelbedrijf mag dan inmiddels al bijna 20 jaar een begrip in de regio zijn, 
toch heeft Heidstra zich nog meer ontwikkeld en zijn de mogelijkheden 
groter geworden. Inmiddels hebben ze hun klantenbestand in geheel 
Noord-Nederland. Heidstra verklaart het succes simpel: “Gewoon doen 
waar je goed in bent en dit op een eerlijke en betrouwbare wijze waarma-
ken.” Op de veranderende markt heeft Carfix-Heidstra steeds ingespeeld. 
Auto’s van tegenwoordig zijn van andere materialen dan pakweg 20 jaar 
geleden, toen Heidstra actief werd in deze branche.

Wie de naam Carfix-Heidstra hoort, een van onze 
nieuwe leden, weet direct waar het over gaat. Een 
bedrijf waar je wellicht liever aan voorbij zou gaan, 
maar als er al autoschade is, dan ben je blij met 
zo”n betrouwbaar bedrijf in de eigen regio. “Wij 
zijn door de overburen attent gemaakt op het 
bestaan van de Stichting Ondernemers Dantu-
madeel. Na de eerste kennismaking voelen wij 
ons direct thuis. Het is niet alleen een gezellige 
vereniging, maar er komen ook veel boeiende 
onderwerpen aan bod tijdens de verenigings-
avonden. Wij vinden netwerken ook belangrijk, 
het is goed om elkaar in de regio te leren kennen. 
Nog beter beseffen wat er leeft. Ik zie het als een 
win-winsituatie,” verklaart Wieke Heidstra, die 
samen met Jan Jaap een prachtig bedrijf heeft 
opgezet. “Het is hard werken, maar ook genie-
ten,” aldus de moeder van twee kinderen die, als 
er vrije tijd overblijft, op de tennisbaan is te vin-
den of bij de turnclub, waar ze naast bestuurslid 
ook jurylid is. Jan Jaap houdt het dichter bij huis: 

“Ik geniet van het opknappen van mijn sloep. We 
willen daar mee gaan varen, dagtochtjes maken 
zoals naar Earnewâld voor een bakje koffie met 
gebak.”

Gedreven, dat is misschien wel het juiste woord 
voor Carfix-Heidstra. Gedreven om kwaliteit en 
tevreden klanten te leveren. Deze gedrevenheid 

heeft hen, na bijna twintig jaar hard werken ver 
gebracht, momenteel wordt er zelfs uitgebreid 
met nieuwe machines. Bij het allround autoscha-
deherstelbedrijf is het herstel van alle merken en 
types auto’s mogelijk. Of het nou gaat om een kras, 
deuk of een grote beschadiging, het professionele 
team herstelt de schade snel, veilig én goed! Het 
team van Carfix bestaat uit Jan Jaap, Wieke en 
Lammert Heidstra en Jouke Kronemeijer. Carfix 
is tevens gespecialiseerd in het richten van velgen 
en het stralen van lichtmetalen onderdelen. Kwa-

liteit leveren en klantgericht werken zijn bij Carfix 
belangrijke pijlers. Daarom is Carfix aangesloten 
bij BOVAG, hebben ze ook het Duurzaam repare-
ren keurmerk, werken ze voor alle verzekeraars en 
zijn een Univé-erkend autoschadehersteller.

Heeft uw auto een kras, deuk of beschadiging 
door steenslag? Is de hele zijkant, voorkant of ach-
terkant van uw auto beschadigd? Carfix-Heidstra 
maakt het in orde. Ook kunt u terecht voor: kop-
lampreparatie, ruitreparatie, aircoservice, velgen 
richten, velgen lassen, aluminium lassen, stralen, 
glasparelstralen, sodablasten, ontlakken. Ze zijn 
tevens specialisten in het restaureren van old-
timers. Schade aan de carrosserie van uw auto 
wordt uitgedeukt, vervangen of gericht. Car-

fix werkt uitsluitend met geavanceerde las- en 
puntlasapparatuur. Uiteraard beschikken zij 
over moderne meet- en richtapparatuur, inclu-
sief speciale fabrieksdata en meetgegevens van 
alle automerken. Carfix Heidstra maakt uw auto 
weer als nieuw. In een geheel stofvrije spuitcabi-
ne wordt uw auto gespoten en op de meest ideale 
temperatuur gedroogd. Ook voor kleine lakscha-
de biedt Heidstra de oplossing met Spotrepair, dit 
is ideaal voor kleine schade, in de vorm van kras-
jes en deukjes.

De specialist in Friesland voor stralen, zand-
stralen en parelstralen van uw (licht) metalen 
delen is Carfix Heidstra. Velgen krom of bescha-
digd? Carfix beschikt over alle apparatuur om uw 
lichtmetalen velgen te richten. Een kromme of 
gedeukte velg is in de meeste gevallen goed te 
repareren.

Carfix-Heidstra, 
Moarrewei 20, 
9104 LA Damwâld. 
Tel. 0511-423509, 
info@carfix-heidstra.nl
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Birwa Tours breidt  
bussenbestand flink uit
DAMWÂLD – Natuurlijk is de prachtige dubbeldekker die Birwa Tours in 
september in gebruik nam een mooie blikvanger voor het bedrijf, dat ge-
specialiseerd is in reisbemiddeling en touringcarservice. Birwa Tours heeft 
de wind in de zeilen, maar dat dit zomaar komt aanwaaien is natuurlijk een 
utopie. De laatste vijf jaar is het bedrijf vier keer zo groot geworden. “Mede 
doordat we de vinger aan de pols houden. Wij beloven niet alleen kwali-
teit, we leveren kwaliteit. Dat betekent niet alleen dat alles perfect moet 
zijn, maar ook dat je chauffeurs in dienst hebt, die optimaal in staat zijn 
om naast een veilige rit service te verlenen. Onze chauffeurs zijn ons visi-
tekaartje,” aldus de familie Beijaard.

Investeren in kwaliteit, de doelstelling die ook 
Willem Beijaard, die inmiddels het bedrijf van 
zijn ouders Willy en Rennie heeft overgenomen, 
hoog in het vaandel heeft staan. Net als zijn ou-
ders blijft hij ook trouw lid van onze vereniging. 

“Wij hebben ervaren, dat het goed is dat je in de 
gemeente een collectief vormt. We kunnen ook 
leren van de collega-ondernemers en bovendien 
zijn wij van mening, dat we de eigen regio moe-
ten ondersteunen. Persoonlijk vind ik het prachtig, 
dat er steeds meer jongere ondernemers zich 
aansluiten bij de Stichting Ondernemers Dan-
tumadeel. Het is zeker geen oude mannenclub,” 

aldus Willem Beijaard, die voor het bedrijf goe-
de toekomstperspectieven ziet en uitstekend kan 
samenwerken met zijn ouders, met wie hij veel 
overleg pleegt. Samen op weg naar de toekomst, 
vertrouwt en veilig met Birwa.

Bij Birwa houdt de familie Beijaard alles het liefst 
in eigen hand. Van het opleiden van de chauffeurs, 
tot het bepalen van de plekken waar de bussen 
stoppen voor koffie of een diner. “We zijn vooral 
open en eerlijk naar onze klanten en het perso-
neel. Wij hanteren geen prijzen waarbij er vaak 
nog extra kosten komen voor excursies e.d. Men-

sen die bij ons boeken, weten waar ze aan toe zijn. 
Ook wat betreft een afsluitend diner, dat moet 
kwalitatief goed zijn. Wij controleren soms zelf, 
maar vertrouwen ook volledig op onze chauffeurs.” 
Zoals reeds gememoreerd is het bussenbestand 
flink uitgebreid, zoals met een prachtige dub-
beldekker. Dit vooral voor het vervoer van grote 
gezelschappen, die dan niet in twee bussen op 
stap hoeven te gaan, maar mooi gezellig in een bus.

Birwa Tours is niet alleen gespecialiseerd in reizen 
in binnen- en buitenland, maar ook in dagtochten, 
meerdaagse reizen, groepsreizen, schoolreizen 
en bedrijfsuitjes. Heeft u zelf een plan of idee, 
dan werkt Birwa dit graag voor u uit en maakt een 
op maat gesneden reis, aangepast aan de wen-
sen en het budget. Van alleen touringcarvervoer 
tot compleet verzorgde reizen, alles is mogelijk 
bij Birwa Tours! Birwa vervoert u zeer comforta-
bel in moderne touringcars, die voldoen aan de 
huidige milieu- en veiligheidseisen. “Wij hebben 
ook dit jaar weer een aantal prachtige reizen sa-
mengesteld, waarbij u zorgeloos kunt genieten 
van alle programmaonderdelen. Vervoer vanuit 
uw opstapplaats in Friesland, verblijf in uitsteken-
de 3- of 4-sterrenhotels. Alle excursies zijn bij de 
prijs inbegrepen, net zoals ontbijt, lunch en diner, 
waar vanzelfsprekend ook een consumptie bij in-
begrepen is. Dit alles onder leiding van onze zeer 
ervaren chauffeurs, die de gehele reis uw gast-
heer of gastvrouw zijn,” besluit Willem Beijaard 
die er nog aan toevoegt, dat ze ook veel voor de 
NS werken, bij storingen, spooronderhoud of on-
gelukken. 
Birwa Tours heeft het afgelopen jaren niet stil-
gezeten en is aangesloten bij de KNV, VVKR en 
stichting GGTO, nu sinds kort is ook het kwaliteits-
keurmerk ISO 9001:2015 aan dit rijtje toegevoegd.

Birwa Tours, reisbem./touringcarservice 
Willem Beijaard, 
C. Veenlandstrjitte 100 A, 
9104 BN Damwâld. 
Tel.: 0511-424135 of 06-28104205 
info@birwa.nl www.birwa.nl
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Tel. (0511) 425848  -  mail@dogravo.nl

De notaris voor  
ondernemend Friesland!

Ga voor meer informatie naar 
www.notariskantoorbeks.nl

Conradi-Veenlandstraat 88 - 9104 BN  Damwoude 
Tel. (0511) 42 12 19  -  www.bosgraafinstallaties.nl

Specialist in 
duurzame energie

• elektro
• verwarming
• zonnepanelen
• sanitair
• airco
• NEN-keuringen

Personeel nodig?

Abiant. Dat komt goed. www.abiant.nl

Abiant brengt al vele jaren ondernemers en 
werkzoekenden bij elkaar!

Abiant Uitzendgroep kent alle uitzendmedewerkers persoonlijk, heeft kennis van de markt en 
kan daarom de juiste match maken voor u. Wij zijn o.a. actief in de sectoren:

agro-groen | grond-, weg- en waterbouw | transport |
productie | bouw | techniek

Veenwouden   Haadstrjitte 32a, 9269 TA   t 0511 72 60 00 



Noord Nederlandse  
Reinigingsdienst (NNRD)
DRACHTEN – De oranje vuilniswagens van Noord Nederlandse Reinigings-
dienst (NNRD) uit Drachten zijn een vertrouwd beeld in het straatbeeld. 

“Met circa tachtig gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers zamelen 
we, vanuit onze vestiging in Drachten, alle soorten afval van zo”n negendui-
zend bedrijven in de regio Noord-Nederland in,” verklaart Siebolt de Bruin 
uit De Westereen. “Vanuit onze visie: dichtbij de ondernemers staan, zijn 
we bewust aangesloten bij de SOD. Het is een sterke, leuke club.” 

Siebolt de Bruin is in De Westereen zeker geen 
onbekende, niet zozeer vanwege zijn werkzaam-
heden voor de NNRD, maar vooral ook door zijn 
inzet voor de voetbalvereniging. “VVZ is al jaren-
lang mijn grote passie, ik zit onder andere in het 
bestuur. Daarnaast ben ik ook nog actief bij de 
tennisvereniging. Als voetballiefhebber kom ik 
dan ook nog wel eens bij Heerenveen en SC Cam-
buur. Tijd voor meer hobby’s heb ik eigenlijk niet, 
maar ik moet daarbij direct aantekenen, dat ik 
een gezinsmens ben en probeer zoveel mogelijk 
bij mijn gezin te zijn. Ik ben getrouwd en heb drie 
kinderen, van 18, 16 en 14 jaar. We proberen twee 
keer per jaar als gezin op vakantie te gaan,” aldus 
de in 1976 geboren Westereender, die door Pie-
ter Jan Heidstra attent werd gemaakt op de SOD.

“Na een eerste kennismaking was ik direct “ver-
kocht”. Het is een leuke, gezellige club, maar 
daardoor ben ik niet alleen overstag gegaan. Het 
is een stichting met inhoud, waar goede spre-
kers zijn, met gevarieerde avonden, maar waar 
ook aandacht vanuit de gemeente voor is. Dat er 
steeds een wethouder aanwezig is, vind ik een uit-
stekende zaak. Ik denk niet direct bedrijfsmatig 
als de SOD ter sprake komt. Niet vanuit het oog-
punt om nieuwe klanten te werven. Ik vind het 
belangrijk om de ondernemers te leren kennen, 
de mensen achter de bedrijven, om ons ook sa-
men in te kunnen zetten voor een sterke regio,” 
aldus de commercieel manager van de Noord Ne-
derlandse Reinigingsdienst (NNRD) uit Drachten. 

Sinds 2011 is NNRD-onderdeel van GP Groot uit 
Alkmaar. 

“We werken echter nog steeds onder onze eigen 
vertrouwde naam, maar kunnen als kleine regio-
nale speler wel ons voordeel doen met de nieuwe 
technieken en ontwikkelingen, die we als doch-
terbedrijf mogen overnemen van GP Groot. Een 
echte win-winsituatie dus. NNRD in Drachten is 
een afvalinzamelaar die denkt in kansen, conti-
nu op zoek is naar duurzame oplossingen en op 
de hoogte is van de laatste ontwikkelingen op het 
gebied van recycling en duurzaamheid. Zo halen 
we energie uit afval en geven we grondstoffen een 
nieuwe toekomst via hergebruik. Uw afval, ons 
werk. We doen dit niet zomaar, maar met een 
grote mate van zorgvuldigheid. We denken daar-
bij aan onze klanten, maar ook aan de natuur en 

de wetgeving op dit gebied. NNRD is gespeciali-
seerd in het ophalen, transporteren en verwerken 
van diverse soorten bedrijfsafval. Daarbij maken 
we ons sterk voor een verantwoorde inzameling 
en verwerking van uw afvalstromen. Onze rui-
me ervaring en veelzijdige mogelijkheden staan 
garant voor een passende oplossing voor iedere 
situatie. Advies omtrent uw restafval, een effec-
tief afvalbeheersplan of optimale afvalscheiding. 
NNRD is thuis in iedere branche.”

“Wie denkt aan afval, denkt ook aan het milieu 
en duurzaamheid. De afvalbranche is één van de 
branches waar de strakke milieuwetgeving van 
groot belang is. NNRD voldoet aan de benodigde 
vergunningen, is ISO 9001 en 14001 gecertificeerd, 
en verwerkt uw afvalstromen volgens strikte en 
steeds scherper wordende regelgeving. Daarom 
werken wij samen met gerenommeerde afvalver-
werkers. Want het afval van nu, is de grondstof 
voor morgen. Vanuit dat oogpunt hebben wij ook 
regelmatig contact met onze klanten en hebben 
onze chauffeurs, die tenslotte ons visitekaartje 
zijn, een grote verantwoordelijkheid. Zij zijn onze 
ogen op de werkplaats, mogen overleg plegen 
en advies verstrekken. Wij streven naar open- 
en eerlijkheid, dat kun je alleen krijgen als je je 
mensen verantwoordelijkheid geeft. Betrokken 
met hen en hun achterban bent,” besluit De Bruin.

NNRD, 
Het Helmhout 5, 
9206 AZ Drachten. 
Tel.: 0512-33 4334. 
info@nnrd.nl - www.nnrd.nl

De elf van Biense Dijkstra
1.  Is er een leven naast uw werk? 

Het werk is een belangrijk deel van mijn leven. Als ze mij vragen hoe 
het gaat vertel ik meestal hoe het met het bedrijf gaat. 

2.  Wat betekent uw werk voor u?
Alles. 

3.  Waar heeft u een hekel aan?
Bureaucratie, niet praktisch handelen, protocollen (zijn een alibi om 
niet verantwoordelijk te zijn).

4.  Waar kunt u van genieten? 
Een skivakantie met mijn gezin.

5.  Welk boek heeft u het laatst gelezen? 
De opkomst van robots van Martin Ford. Over de technologische 
revolutie en de invloed daarvan op het individu en de complete 
maatschappij.

6.  Voor welk programma gaat de tv aan en wanneer uit? 
De tv staat hoofdzakelijk uit, behalve als er een Formule 1 race 
uitgezonden wordt.

7.  Wat is uw levensmotto?
Ik heb geen specifiek levensmotto, maar dat zou kunnen zijn: Het 
verschil maken kun je niet door er over te praten, maar door het ten 
uitvoer te brengen.

8.  Wat betekent de Stichting Ondernemers 
Dantumadeel voor u? 
Ik moet toegeven dat iemand anders vanuit ons bedrijf de vaste 
contactpersoon is, maar voor mij is het de ondernemersvereniging in 
de plek waar het voor ons allemaal begon. Waardevol en betekenisvol 
in Dantumadiel dus!

9.  Wat is uw grootste wens?
Die is al in vervulling gegaan, ik ben meer dan tevreden.
 

10.  Rozendal noemde in de vorige editie 
uw naam. Zijn vraag aan u is: 
Ik ben betrokken bij de komst van de Campus Damwâld. Dit unieke project 
waarbij de drie basisscholen in Damwâld en de sporthal samen gaan 
naar een gezamenlijk gebouw, wordt door Bouwgroep Dijkstra Draisma 
gerealiseerd. Dit gebeurt op een heel nieuwe aanbestedingsmethode, de “best 
value procurement” methode. Daarnaast zal deze Campus Damwâld gasloos, 
duurzaam en circulair van aard zijn. Kan Biense Dijkstra uitleggen hoe hij 
met zijn bedrijf dit project aanpakt en invulling geeft aan de termen “bvp”, 
duurzaam en circulair.

Wij ervaren de Campus Damwâld als bijzonder project, waarbij 
onder de BVP systematiek de tevredenheid van de gebruikers en de 
omgeving centraal staat. Er vindt periodiek overleg plaats met allerlei 
verschillende partijen die betrokken zijn bij de realisatie van de 
Campus Damwâld. Om invulling te geven aan de duurzaamheidsvraag 
wordt uiteraard een gasloos, energiezuinig gebouw gerealiseerd en 
worden onderhoudsarme materialen toegepast.
 

11.  Wie zou u graag in onze volgende editie willen 
zien en welke vraag wilt u hem/haar stellen? 
Teake Damstra van Koninklijke Damstra Installatie Techniek, omdat 
zij ook koploper zijn op het gebied van verduurzaming en de 
energietransitie. Mijn vraag aan hem is of hij kort iets kan zeggen over 
zijn visie op de energieoplossingen voor de toekomst? 
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Bank in je broekzak
Bankieren via een mobiele app heeft in 2018 haar definitieve 
doorbraak beleefd. Dat blijkt uit cijfers over vorig jaar van Betaal-
vereniging Nederland. Geld overschrijven via de app van de bank 
groeit al jaren in populariteit. In het derde kwartaal van vorig jaar 
gebeurde dat echter voor het eerst vaker dan via internetbankie-
ren op een gewone computer: 52 procent van de overschrijvingen 
werd mobiel gedaan. 

Bankieren via een app is snel, simpel én veilig. Toch vertrouwt 
niet iedereen de bankieren apps. Er worden met enige regelmaat 
kwetsbaarheden gepubliceerd over mobiele telefoons. Maar zeker 
wanneer de app via de reguliere kanalen geïnstalleerd worden, is 
het risico van misbruik zeer beperkt. Nederlandse bankieren apps 
zijn beveiligd met maatregelen die variëren van een limiet op de 
bedragen die met de app kunnen worden overgeboekt, tot het wei-

geren van betalingen naar bankrekeningen die nog niet eerder 
door de rekeninghouder zijn gebruikt. Daarnaast is elke bankie-
ren app, van iedere Nederlandse bank, onder andere beveiligd met 
een unieke verificatiecode. 

Verder letten de banken voortdurend op verdachte transacties, zo-
wel via mobiel bankieren als via internetbankieren. In Nederland is 
nog nooit een officiële bankieren app gehackt. Maar het blijft na-
tuurlijk van belang om zelf de tablet of telefoon veilig te houden: 
download officiële apps, update het besturingssysteem en de apps 
regelmatig via de officiële kanalen, gebruik de bankieren app op 
een veilige manier met een unieke persoonlijke code en blijf alert 
op nepmail en nepwebsites.

Klaas van der Meulen, Accountmanager MKB

Waar ben je?
Er is een tijd geweest, dat niet iedereen telefoon had. En niet ie-
dereen had een auto tot zijn beschikking. Klanten woonden in het 
dorp evenals de werknemers. Had je wat nodig, dan wist je elkaar 
te vinden. Was de deur van de winkel op slot, dan kwam je achter-
om. Folluk!! Dat was toen heel gewoon.

Iedereen heeft tegenwoordig een zogenaamde ‘smartphone” en 
iedereen heeft een auto. Het geeft een soort van vrijheid, je bent 
een deel van je leven aan het werk en je hebt een deel van je le-
ven vrij. Echt vrij, je buren weten misschien niet eens waar je werkt 
en wat je doet.

Althans, wanneer ze niet aan social media doen. Want dat is toch 
zo gemakkelijk en leuk. Je zet van alles op Facebook en Instagram, 
en zakelijk op Linkedin. Iedereen weet real-time en waar je bent.
Op je visitekaartje staat je 06-nummer. Je laat aan je klanten zien 

dat je bereikbaar bent, waar je ook bent. Ook wanneer je op va-
kantie bent. En waar de vrijheid van “het niet meer bij het werk 
hoeven wonen” een groot goed was, komt het probleem van het 

“altijd bereikbaar zijn” voor in de plaats. De klant verwacht immers 
onmiddellijk een antwoord, de techniek laat het toe, toch? Is dat 
zo? Is dat een onomkeerbaar proces, dat de klant geen begrip meer 
heeft voor een iets latere reactie?

Inmiddels is het dan zover, dat er een wetsvoorstel is ingediend, 
wat werknemers het recht geeft op “ongestoorde vrije tijd”. Blijk-
baar moet dit bij wet worden geregeld en kan dit niet op de 
werkvloer onderling worden opgelost. Zou het volgende wetsvoor-
stel dan misschien kunnen zijn, dat de werkgever het recht claimt 
op een ongestoorde werktijd?

Frans van Wieren, Van Wieren & Vellinga, Dokkum

Actuele subsidies
In deze mooie voorjaarsperiode maken we ons, op de vooravond 
van Provinciale verkiezingen, klaar voor de toekomst. Het is altijd 
weer afwachten hoe de (provinciale) politiek omgaat met de toe-
komstige subsidie regelgeving. 

We hebben, ook voor nieuwe subsidies, te maken met de voor-
waarden. Door aangekondigde bezuinigingen, is de kans groot 
dat deze worden aangescherpt en er meer subsidies in een ten-
derprocedure worden omgezet. Bij een tenderregeling worden 
de aanvragen op basis van rangschikking ingedeeld. Alleen de 
projecten die het beste aansluiten bij de voorwaarden, zullen 
een subsidietoezegging ontvangen, totdat het budget is uitge-
put. Deze voorwaarden dienen door de aanvrager ook nageleefd 
te worden. Aan u de keuze of u een subsidietraject in wilt gaan of 
eventueel afziet van de haken en ogen. Onderstaand treft u een 
aantrekkelijke subsidie aan voor het MKB in Fryslân.

Voucher regeling
Friese ondernemers die willen innoveren, ontwikkelen en/of de 
strategische HR stimuleren komen in aanmerking voor de vou-
cherregeling MKB Fryslân. Deze regeling biedt u 50% subsidie bij 
het realiseren van deze activiteiten op de kosten van extern advies. 
De subsidieregeling heeft als doel innovatie, bedrijfsontwikkeling 
en/of strategisch HR te stimuleren.

Algemene opmerkingen
Voor het MKB is het altijd zaak om vooraf, dat wil zeggen voordat 
u verplichtingen aangaat met een derde, te (laten) beoordelen of 
er subsidie mogelijk is op een bepaalde investering of ontwikke-
ling Dit voorkomt teleurstellingen achteraf. Bij fiscale regelingen 
is de aanvraagtermijn pas achteraf, en dient de aanvraag uiterlijk 
binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplich-
ting te worden ingediend.

Hoogland Subsidieadvies, Marco Hoogland

Twintig, of toch iets meer, jaar SOD
Sinds jaar en dag, eigenlijk vanaf ons eerste nummer, staat er in de colofon 
vermeld dat de Stichting Ondernemers Dantumadeel (SOD) is opgericht 
op 1 april 1999. Velen zullen misschien denken dat dit inmiddels al twintig 
jaar een 1 april grap is. Niets is minder waar, de SOD bestaat twintig jaar. 
Wellicht toen een droom van de mensen die aan de wieg stonden, van wat 
ondertussen uitgegroeid is tot een volwaardige en sterke vereniging. Vol-
gend jaar is de stichting volwassen (21 jaar), maar in de afgelopen twintig 
jaar is de SOD steeds op een volwassen manier actief geweest. Twintig jaar, 
toch een moment om even terug te blikken naar een brief van 15 oktober 
1998 met de volgende tekst: 

“Geachte heer/mevrouw, wij hebben het genoegen u uit te nodigen tot het bijwo-
nen van de eerste algemene (leden)vergadering van de ondernemersvereniging 
Dantumadeel. Het zal u wellicht bekend zijn, dat tijdens een bijeenkomst te Zwaag-
westeinde op 26 maart jl., de hiervoor genoemde vereniging is opgericht. Inmiddels 
hebben zich 57 leden spontaan aangemeld. Deze vergadering vindt plaats op: donder-
dag 5 november 1998 om 19.00 uur in zalencentrum Old Dutch te Zwaagwesteinde.
Met vriendelijke groet, J. van Kammen (Van Kammen Isolatie, Zwaagwesteinde); mr. 
R.K. Rispens (Notaris te Veenwouden); H. Wijma, (Friesland Bank Rayon N.O.-Fries-
land.”

Opvallend is, dat in de uitnodiging de datum van 26 maart 1998 als oprich-
tingsdatum vermeld wordt. Dat er echter officieel sprake is van 1 april 1999 
heeft alles te maken met de Acte van de oprichting van de Stichting door no-
taris Rispens, waarin de datum van 1 april 1999 officieel is vastgesteld. Een 
tweede en inmiddels vaststaand gegeven is, dat de eerste bijeenkomst op 
donderdagavond was en nog steeds zo is. Tijdens die eerste bijeenkomst 
op 15 oktober werd ook het besluit genomen om er een stichting van te ma-
ken in plaats van een vereniging, waarvan in eerste instantie nog sprake was.

Tijdens de eerste bijeenkomst werden er direct een aantal knopen doorge-
hakt en een bestuur gevormd. Van de aanwezige leden waren maar liefst tien 
mensen bereid om in het bestuur zitting te nemen. H. Wijma, die de eerste 
vergadering namens het drietal initiatiefnemers leidde, vond dit verheu-
gend. Er werd gekeken naar de branches en vooral ook de spreiding van de 
bestuursleden. Het eerste bestuur bestond uit: A. Pit-Nicolai (Alarm Service 
Noord); F. van Wieren (Administratie & Belastingadviesbureau Van Wie-
ren); O. van der Meulen (Timmerfabriek Mewo); S. Feenstra (Taxi Feenstra) 
en J. P. Smits (Smits Schilders). Ook was er toen sprake van een reservebe-
stuurslid: mevrouw drs. K. de Groot (Tekstbewerking). De contributie werd 
vastgesteld op 250 gulden. Opvallend is, dat tijdens een bestuursvergade-
ring op 3 december sprake is, tenminste volgens de notulen, van een bestuur 
van 7 personen. Waarschijnlijk zijn de initiatiefnemers, die ook als adviseurs 
op papier stonden, meegerekend bij het bestuur. In dit geval zijn de overi-
ge twee bestuursleden zeer waarschijnlijk Wijma en Van Kammen, temeer 
omdat Wijma ook bereid is om eerst als waarnemend voorzitter te functio-
neren. Een taak die hij ook op zich heeft genomen. Wijma neemt met A. Pit 
en F. van Wieren zelfs zitting in het dagelijks bestuur.

Op 3 december 1998 wordt de naam Stichting O.D. (Ondernemers Dantuma-
deel) vastgesteld. De doelstelling wordt als volgt omschreven: “Het samen 
voor onze belangen op te nemen, zodat wij samen sterk kunnen staan, 
tevens is belangrijk dat wij elkaar als ondernemers in de gemeente Dan-
tumadeel beter leren kennen. Op 26 maart jl. is onze eerste bijeenkomst 
geweest en er is besloten dat het wel degelijk zin heeft.” Ook is er dan spra-
ke van het ontwerpen van een logo, dat door ons lid Johannes van Kammen 
in het jaar 1999 is gerealiseerd. “Het is verstandig overleg te hebben met de 
gemeente Dantumadeel, om te proberen een goede samenwerking te krij-
gen tussen ondernemers en de gemeente,” is de laatste conclusie van deze 
ledenvergadering, waarbij ook ter sprake kwam om minimaal vier keer per 
jaar een bijeenkomst te houden, met als gast een spreker.
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Salomon,  
een revolutionaire 

geschiedenis
Salomon – het Kollumer Oproer, is een groot filmisch-historisch 
muziektheaterspektakel, dat gaat over een stuk vergeten Friese 
geschiedenis, het zogenaamde ‘Kollumer Oproer’ van 1797. De ge-
beurtenissen vonden plaats tijdens de Franse overheersing, nadat 
de Oranjes waren verjaagd. In het Noordoosten van Friesland was 
men fel gekant tegen de Franse overheersing en tegen de inge-
voerde verplichte dienstplicht. Veel mensen kwamen in opstand. 

“Liever dood dan slaaf van Napoleon” volgens de Wâldpyken uit 
die tijd.

Het Kollumer Oproer was een revolutionaire en bloedige periode in de Kol-
lumse en niet te vergeten regionale geschiedenis. De leiders van de opstand, 
Salomon Levy uit Zwaagwesteinde en Jan Binnes uit Oudwoude, moesten 
het met de dood bekopen. Zij werden zonder proces onthoofd. Tijdens de 
strijd tussen de honderden Oranjegezinden en de toenmalige Bataafse bur-
gerwacht vielen vele doden en gewonden aan Oranje zijde.

In juli wordt het centrum van Kollum volledig omgetoverd naar het re-
volutionaire jaar 1797. Kollum vormt dan het decor voor een historisch 
muziektheaterspektakel. Hier beleeft u het Kollumer Oproer: de opstand 
van de Oranjegezinde Friezen tegen de Franse overheersers, waarbij vele 
doden en gewonden vielen onder de bevolking. Centraal in dit stuk staat 
de prachtige kerk, een decorstuk om van te dromen, want tijdens het Kol-
lumer Oproer werden hier ruim 100 opstandelingen opgesloten. 

Regisseur Steven de Jong: “Het is een schitterend waar gebeurd verhaal. Het 
lijkt mij fantastisch om dit spektakel goed in beeld te brengen. Met Syb van 
der Ploeg in de hoofdrol als Salomon Levy. Syb van der Ploeg: “Eén van de 
hoofdrolspelers van de opstand, Salomon Levy, was een Westereender en 
dat ben ik ook.” Naast Syb van der Ploeg zijn er nog rollen voor Piter Wilkens 
als Jan Binnes, Thijs Meester als Keuning, Carla de Bruine als Djoeke en Jo-
hannes Rypma als Abele. Aan de voorstelling zullen ook vele inwoners van 
Kollum en omgeving deelnemen en bijdragen. De unieke openluchtvoor-
stelling is geschreven door musical-award winnaar Dick van den Heuvel en 
wordt geregisseerd door Steven de Jong met als rechterhand Atsje Lettinga.
Uitvoeringen: 4, 5, 6, 7 en 8 juli 2019 vindt op het Maartensplein te Kollum.

Na Bonifatius  
verovert Titus nu de  

kapel in Dokkum
Vijf jaar na het succes van Bonifatius de Musical komt er een nieu-
we voorstelling in de Bonifatiuskapel in Dokkum. Deze keer gaat 
het over het leven van Titus Brandsma onder het motto “Groter 
door je zelf te zijn”. Het is voor het eerst dat er een professioneel 
muziektheaterspektakel over deze actieve Friese pater wordt op-
gevoerd. 

De eigentijdse rode draad in dit theaterstuk is het thema: tussen stilte en 
stress. Titus zocht als gelovig mysticus in de stilte naar de kern van zijn be-
staan. Daartegenover stond zijn gepassioneerde inzet op veel fronten. Zijn 
toewijding aan de emancipatie van de katholieke zuil, maakte hem tot een 
workaholic. Titus was actief in onderwijs, journalistiek en wetenschap, en 
zette zich ook in voor Friese taal en cultuur. Na de Tweede Wereldoorlog ver-
wierf hij internationale bekendheid door zijn principiële verzetshouding 
tegen het Duitse nazisme, de ‘spirituele’ hulp die hij was voor zijn kamp-
genoten en zijn martelaarsdood in het concentratiekamp Dachau. Juist de 
twijfels, die hem aangrepen toen hij de grond onder zijn voeten voelde 
wegzakken, maakten hem tot een mens van vlees en bloed. 

De Bonifatiuskapel in Dokkum is dé plek waar dit muzikale theaterstuk 
moet worden opgevoerd. Deze locatie past bij Titus. Sterker nog, hij heeft 
meegeholpen om de kapel te ontwerpen. Bovendien was Titus Brandsma 
een Friese boerenzoon van het platteland. Iemand die dus ook uit deze re-
gio vandaan had kunnen komen. Titus sprak letterlijk en figuurlijk de taal 
van de mensen. In 1934, bij de opening van de kapel, hield hij tot verbijs-
tering van de aartsbisschop zijn preek in het Frysk. In die tijd was dat erg 
ongewoon en tegendraads. Titus vond het belangrijk dat de pelgrimskapel 
in verbinding staat met haar omgeving, het open Friese landschap. 

Producent Sjoek Nutma heeft, samen met de Stichting 754, het initiatief 
genomen “Titus” in mei 2019 in de Bonifatiuskapel op te voeren. Toneel-
schrijver Bouke Oldenhof - bekend van producties als Abe Lenstra, Marijke 
Muoi en de Stormruiter in Fryslân – schreef het script. 

Achter de schermen wordt hard gewerkt om deze voorstelling nóg mooi-
er te maken dan Bonifatius. Zowel het verhaal als de muziek is verrassend. 
Bijzonder aan deze muziektheatervoorstelling is de verbinding die wordt 
gemaakt tussen dans, muziek en theater. Er is geen muzikant die op zijn of 
haar stoel blijft zitten, het wordt één geheel. 14
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Wettertoerwei 4
9269 WP  FEANWÂLDEN
0511-472191
info@eurofunderingen.nl

- Grondonderzoek met mini sondeermachine
- Heien van stalen buispalen (trilligsarm)

- Vervaardigen van schroefinjectiepalen (trillingsvrij)
- Aanbrengen casing draaipalen (trillingsvrij)

- Funderingsherstel
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Blijft verbeteren!

Van Aylvawei 40
9105 KT Rinsumageast
Tel: (0511) 42 50 50

Milieu techniek
Sloop techniek
Asbest verwijdering

Grond • weg • waterbouw
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Kantoor Dokkum: Keppelstraat 11 - 9101 MT Dokkum - T: 0519 294 598 - www.regiomakelaardij.nl
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Bouwgroep Dijkstra Draisma is een van de grootste bouwbedrijven van Noord-Nederland. Vanuit Bolsward 
en Dokkum werken onze betrokken medewerkers aan de realisatie van de meest uiteenlopende bouw-
projecten. De opgeleverde gebouwen bewijzen dat wij ons vak verstaan – en de tevreden opdrachtgevers en 
eindgebruikers bevestigen dat. Begrip in de bouw; Dijkstra Draisma heeft het, is het en toont het. B G D D . N L

B O L S W A R D  De Marne 120, 8701 MC Bolsward T (0515) 33 40 00
D O K K U M  Bocksmeulen 23, 9101 RA Dokkum T (0519) 22 99 99

“Hier vind ik 
        kwalitatieve 
   nuchterheid”

“Wij doen er 
alles aan om de 
    beste oplossing 
 te vinden”

Gaby Broekhuijsen, 
directeur van Parc Estate 
Recreatie Makelaars over 
Strandappartementen 
Vlieduijn

Bouwgroep Dijkstra Draisma

149290-1-BOUWG-adv100x165.indd   1 21-03-14   13:19

Rabobank Drachten Noordoost Friesland (0511) 42 63 40 

U ziet kansen die anderen niet zien. Om te groeien heeft u behoefte aan iemand

die denkt in mogelijkheden. Wilt u een financiële oplossing voor uw

groeiplannen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Een financiële oplossing zo solide als uw plan

ons
commitment
ook

Uw business
gaat verder, 

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

beter kunnen positioneren. Op naar de 100 jaar!

@
dvenonline

DVEN 
accountants 
adviesgroep

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

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

DVEN Accountants 
Adviesgroep bestaat 75 jaar
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