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Op twee dinsdagavonden afgelopen
maand, te weten op 19 en 26 februari,
werden er weer karakteristieke eilan-
der verhalen verteld tijdens de verha-
lenroute. De deelnemers wandelden,
sfeervol bijgelicht door lantaarntjes,
langs vijf verschillende locaties waar
steeds een andere eilander een histo-
risch verhaal vertelde. Op dinsdag 19
februari was Formerum aan de beurt;
de verhalenroute in Midsland volgde
op dinsdag 26 februari. 

Achtste editie
Het was dit jaar de achtste keer dat de
organisatie (Jan Kooijman, Willem
Mier en Liesbeth Roos) vanuit de SET
de verhalenroutes om Oost organi-

Twee avonden vol verhalen

seerden. Voor beide avonden waren
130 kaarten beschikbaar. Op de avond
zelf werden alle toehoorders verdeeld
in vijf groepen. Elke groep kreeg een
gids toegewezen die iedereen langs de
verschillende locaties en sprekers
leidde. Overal waren alle oren gespitst
en het ene verhaal was nog mooier
dan de andere. 

Een kleine greep
Een kleine greep uit de tien verhalen:
Richard van de Veen vertelde over de
strenge winter van 1929 waarin een
paar jongelui de bevroren Waddenzee
overstaken met een T-Ford, Jantsje
Stienstra vertelde het verhaal over
twee Terschellinger vrouwen die heel

vroeger al gingen evangeliseren in het
buitenland, Imker Klaas Sluiman nam
de deelnemers mee in de wereld van
de bij en Jaap Haan sprak over de
Brandweer Terschelling van toen en
nu. 

Uitverkocht
Aan het eind van de route kregen de
deelnemers een consumptiebon en
kon er nog even nagepraat worden. In
Formerum startte en eindigde ieder-
een in Café de Vijfpoort en een week
later, In Midsland, was dat bij Cam-
ping Terpstra. “Het is dit jaar voor het
eerst dat beide verhalenroutes een
week voor de start al uitverkocht
waren. Dat is nog nooit gebeurd, hart-
stikke mooi!”, aldus Jan Kooijman.  
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RECLAMES BINNEN 8 DAGEN. FOUTEN IN TELEFO NISCH
OP GE GEVEN AD VER TEN TIES OF FOUTEN ONT STAAN
DOOR ONDUI DELIJK HANDSCHRIFT VAN DE OP-
DRACHTGEVER BEHOEVEN DOOR ONS NIET TE WOR -
 DEN GE COM PEN SEERD. 
GEEN ENKELE AAN SPRAKELIJKHEID KANWORDEN AAN-
VAARD VOOR WELKE SCHADE VAN WELKE AARD DAN
OOK, ONTSTAAN DOOR NIET, NIET TIJDIG OF ONJUIST
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DETERSCHELLINGER IS ONAFHANKELIJK
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Huisarts: praktijk West
Zie gegevens hiernaast.
Eerst bellen, dan pas komen!

Tandarts: M. Talma
Harlingerweg 50-a, Franeker
Tel. 0517-382004

Vrijdag 8 maart

Zorgcentrum De Stilen
19.00 uur ds. M. de Graaff,

Westerkerk

Zondag 10 maart

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur ds. G.G. Schepperle,

Berlikum

Evangelische Gemeentes:
Rafaël (Ons Huis, West)
10.00 uur Dienst

De Schaapskooi (De Stoek, Hoorn)
10.00 uur Dienst 

Interkerkelijke dienst
in de R.K. kerk, 10.00 uur
(Brouwershoekweg, Midsland)
Eilander voorgangers
- Protestantse Gem. Tersch. 
Westerkerk & ET-10
- Hervormde Gemeente Oost
Midsland & Hoorn
- R.K. Parochie Sint Jacobus

Colofon:

Kerkdiensten:

Huisartsen
praktijk Midsland: Westerdam 31
� 0562-448703 
� Spoedgevallen 0562-448222
praktijk West: Duintuin 3
� 0562-442181 
� Spoedgevallen 0562-443333

Politie: Longway 19, West
Spoed � 112, geen spoed � 0900-8844

Tandartsen
J. v/d Meiden � 0562-449444
Heereweg 3a, Midsland
L.F. NaterTorenstraat 52a, West
ma-do � 0224-212229, vr � 442935
Mondzorgpraktijk Maartje Mast
Hoorn � 0562-850658 of 06-27827475

Dierenartsenpraktijk Terschelling
Westerdam 12, Midsland 
� 0562-449363. Tel. inl./afspr. 8-9 uur
Spreek uur: ma t/m vr 13-14 uur

Vogelopvang � 06-20688971

Zeehondenopvang � 06-53239276

GZ-Psycholoog
K.R. van Schie � 06-29743680

Praktijk: Psychologie & Mediation
C.M.F. Kruijt � 06-11644116

Fysiotherapie Terschelling
West & Midsland � 0562-442573 

Functional Fit, fysiotherapie
Hoorn � 850800 of 06-23426412

Voetreflex- en orthomoleculaire 
therapieWilma Sangers � 06-23887980

Arts-acupunctuurpraktijk Tersch.
Yolanda Groeneveld � 06-29188899

Praktijk voor Logopedie 
� 06-11719802

Wadzorg: thuiszorg, dagopvang en 
dagbesteding � 06-29374167

Algemene Hulpdienst
West � 442170 / Midsland � 448758   

Eilandteam Terschelling
ma t/m vr 9.00-12.00 uur � 446244 

Buurtzorg Terschelling
24 uur per dag � 06-51466484

Thuiszorg Het Friese Land
Westerdam 33, Midsland � 0900-8864
Uitleen hulpmiddelen:
ma t/m vr 13.00-14.00 uur.

Bibliotheek Midsland openingstijden:
ma, di, wo, do, vr: 13.30-18.00 u.
di: 10.00-12.30 u. za: 10.00-15.00 u.

Adressen/telefoonnrs.:Weekenddiensten: 9-10 mrt.

West-Terschelling                maart 2019
HOOGWATER LAAGWATER

h.min NAP h.min NAP
Datum MET + cm MET - cm

do. 07 10.06 73 4.06 110
22.15 99 16.10 115

vr. 08 10.36 75 4.36 113
22.45 100 16.46 119

za. 09 11.05 76 5.06 116
23.26 98 17.15 122

zo. 10 11.35 75 5.41 115
23.45 94 17.49 123

ma. 11 ---.--- --- 6.11 112
12.01 73 18.21 121

di. 12 0.21 89 6.41 108
12.36 70 18.56 118

wo. 13 0.55 82 7.15 103
12.55 68 19.31 114

do. 14 1.36 75 7.55 97
EK 11.27 13.56 65 20.21 106

Waterstanden:
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Het Nederlandse duingebied kent een
buitengewoon rijke natuur. Dat komt
doordat de duinen niet eenvormig
zijn, zoals een polder, maar juist zeer
gevarieerd: zout en zoet, hoog en laag,
nat en droog, kalkrijk en kalkarm, en
hoge duinen met daartussen vlakke
duinvalleien. Het nieuwe boek ‘Bloei-
ende duinen’ toont die rijkdom in haar
volle glorie, in een reis langs de Neder-
landse kust met honderden prachtige
foto’s en botanische tekeningen.

Tocht
Tijdens deze tocht door Zeeland,
Holland, Friesland en Groningen
staat auteur Rolf Roos met medewer-
king van vele kenners, onder wie Kees
Bruin, Rienk Slings en Kees Verte-
gaal, stil bij de geschiedenis en het ka-
rakter van de 25 grote reservaten die
hij onderweg tegenkomt. 

Stille ‘revoluties’
De Nederlandse kust is sterk in bewe-
ging. Om de geschiedenis in de vin-
gers te krijgen, worden de vijf stille
‘revoluties’ van de laatste 150 jaar be-
sproken: bebossing, waterwinning, na-
tuurbeheer, kustversterking en
vervuiling & opwarming. De rijkdom
aan bloeiende planten staat in dit
boek centraal, maar duinplanten heb-
ben ook verrassende relaties met an-
dere soorten – planten én dieren. De
laatste trends van diverse ‘kleine’
groepen zoals vlinders en bijen (veel
afname) maar ook van sprinkhanen,
slakken en korstmossen (veel toe-
name) worden op schitterende wijze
in beeld gebracht.

Planten in de hoofdrol
Planten spelen de hoofdrol in het
boek ‘Bloeiende duinen’ en er
komen kenmerkende soorten aan
bod binnen de context van bijzon-
dere gebieden (bijv. kwelders) of
landschapstypen (bijv. zeedorpen).
Van algemene duinplanten als helm
en duindoorn tot zeldzaamheden als
dwergbloem en rozenkransje. 

Top 100
Van de circa 1.500 wilde planten die
uit het duin bekend zijn, staan in het
boek de meest veelzeggende 100
soorten centraal. Elke soort uit de
top 100 heeft een eigen portret ge-
kregen, met kaartjes en trends. Ook
heeft elke regio (zuidelijke delta,
vasteland, wadden) haar eigen top 5
gekregen, want Zeeland is anders

dan Texel. Centrale stelling in het
boek is dat de lezer die deze 100
soorten kent en ecologisch kan
plaatsen, de duinen begint te begrij-
pen. Geef ze tien duinbloemen en ze
kunnen vertellen waar in het duin
het is.

Vijftig duinwandelingen
In het boek en vooral online komen
meer dan vijftig duinwandelingen
aan bod, die men zelfstandig kan
doen. Deze zogenaamde 'hotspots'
bieden op korte loopafstand mini-
maal tien bijzondere wilde planten.
Hoofdredacteur Rolf Roos kan trots
zijn op het 240 pagina’s tellende
eindresultaat. Het boek kost € 39,50
en heeft ISBN-nummer 
9789082433647.

MAART
9    Jeugdsurvival
9    Schapenhouderver., alg. leden-
      vergadering, De Vijfpoort
11  Schylge myn Lântse, Stilendag
11  Smartlappen zingen,
      Doopsgezinde kerk, West
11  Soos 60+, Midsland
13  Oude liedjes zingen 
      Oost & West, Zonneweelde
13  Soos West, ‘t Wadhuus
13  (S)topperscafé, infoavond over 
      stoppen met roken, Ieders Plak
13  Schrijven voor Amnesty 
      International, De Stilen
15  t/m 17 Dartweekend
      diverse locaties, Midsland
16  Muz.ver. Jubal, uitvoering 
      ET-10 Midsland
20  CVG Passie, lezing schoenen
      Liza Snook, Ons Huis Hoorn
23  Muz.ver. Schylge, voorjaars-
      concert, ET-10 Midsland
27  Oude liedjes zingen 
      Oost & West, hotel Oepkes
29  Vrouwen van Nu, 100 jarig be-
      staan Vr.v.Nu, hotel Oepkes

APRIL
1    Smartlappen zingen,
      Doopsgezinde kerk, West
6    Fjoertoer
10  Oude liedjes zingen 
      Oost & West, Zonneweelde
17  Schrijven voor Amnesty 
      International, De Stilen

de AGENDAUn neitinkerke

Schoonmaak
Vroeger was het ieder voorjaar vaste prik: de grote schoonmaak. Een beetje
huisvrouw zette de ramen open, liet het beddengoed luchten, schoof al het
meubilair aan de kant en ging met een ragebol het spinrag te lijf. Pas als het
hele huis geboend en gesopt was, kon het voorjaar beginnen. Die gewoonte
mag voorbij zijn, maar wat zien we deze dagen in de buitenlucht? Grassen
en struiken worden weggehaald zodat de duinen door kunnen waaien, de
ene strandopruimactie volgt op de andere en Staatsbosbeheer organiseert
een heuse ‘Dennensleepdag’. Geen groene zeep, maar groene zorg. 
Voor een opgeruimd eiland. En het echte voorjaarsgevoel. 

Naslagwerk ‘Bloeiende duinen’ verschenen
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Op donderdag 21 en 28 februari wer-
den er door Staatsbosbeheer Ter-
schelling weer twee excursies
georganiseerd. Dit keer kregen de
deelnemers een inkijkje in de werk-
zaamheden van Staatsbosbeheer om
onze duinen weer te laten stuiven. Er
werd verzameld op de parkeerplaats
van West aan Zee waarna er, onder
leiding van boswachter Remi Hou-
gee, twee locaties werden bezocht. 
Deelnemers mochten eerst een kijkje
nemen in de duinen van Formerum
waar op dit moment gewerkt wordt.
Vervolgens werd de groep naar de
duinen achter het Soldatenpad bij
West aan Zee gebracht, waar de
werkzaamheden reeds zijn afgerond
en waar de eerste stuifkuilen zijn op-
geleverd. 

Stikstof
De reden van de werkzaamheden in
de duinen heeft alles te maken met
stikstof. De hoeveelheid stikstof stijgt
in Nederland en op veel plekken, met
name in de natuur, is er zelfs een
overschot. Stikstof wordt uitgestoten
door bijvoorbeeld landbouw, het ver-
keer, de scheepvaart en de industrie
en daalt vanuit de lucht – in onzicht-
bare hoeveelheden – naar beneden.
Door de invloed van stikstof groeien
de duinen vol met hoge grassen en
struiken en verdwijnt de oorspronke-
lijke duinbegroeiing – de bloemrijke
soorten als het duinviooltje en zand-
blauwtje – die op hun beurt weer in-
secten en vogels aantrekken. 

PAS
Daarom is de overheid in juli 2015 ge-
start met het Programma Aanpak
Stikstof (PAS), dat maatregelen stelt
om de uitstoot van stikstof te vermin-
deren. Provincie Fryslân heeft hier
een beheerplan voor vastgesteld en
werkt voor de uitvoering samen met
Staatsbosbeheer Terschelling. Naast
begrazen en plaggen of chopperen is
het verstuiven van de duinen ook een
van de maatregelingen om de invloed
van stikstof op de natuur terug te
dringen. Na een uitvoerig onderzoek
zijn de meest kansrijke stuiflocaties
bepaald en begin februari zijn hier de
verstuivingswerkzaamheden gestart.
Hierbij wordt met grote machines de
bovenste begroeide bodemlaag ver-
wijderd, tot op het kale zand. Bij
harde wind stuift het zand verder de

duinen in en dit geeft de natuur in het
duingebied in feite een verjongings-
kuur. Grassen en struiken verdwijnen
en de bloemrijke soorten krijgen
weer kans te groeien. 

Twee type verstuivingen
“Er zijn twee type verstuivingen die
we heractiveren”, legde Remi uit bij
de locatie in Formerum. “Ten eerste
de, van oudsher, bestaande stuifkuilen
in het vastgelegde duin die flink op de
wind liggen. Het andere verstuivings-
project houdt in dat er kerven zullen
worden gemaakt in de hiervoor aan-
gewezen duinen, o.a. bij paal 4 en 5.
Dit is eerder gebeurd in de jaren ’80
en we zien nu dat dit hele goede re-
sultaten heeft opgeleverd voor zowel
de natuur als voor de kustverdedi-
ging. Doordat het duin blijft stuiven,
kan vegetatie zoals gras en struiken
geen grip krijgen op zo’n gebied. Dit
stuiven heeft eveneens bewezen posi-
tieve effecten te hebben op de duin-
vegetatie, maar ook op de omliggende
omgeving.”

Duwtje in de goede richting
“Tijdens de verstuivingswerkzaamhe-
den worden stuifkuilen niet afgegra-
ven, maar wordt alleen de dunne,
bovenste laag eraf gehaald waarbij de
glooiing van de duinen worden aange-
houden. Er wordt gegraven tot het
witte zand zogezegd, de bovenlaag
wordt afgevoerd en elders verspreid.
Daarna begint het ‘griezelen’. Een
grote machine ‘harkt’ vervolgens door
de grond en die haalt zoveel mogelijk
van de wortels eruit. Het kale, losse
zand dat er overblijft, kan door de
wind gemakkelijk worden meegeno-

men. Met deze werkzaamheden geven
we eigenlijk een duwtje in de goede
richting, waarna de natuur weer haar
gang kan gaan”, aldus Remi.

Bezuinigingen voor
2019

Tijdens de raadsvergadering van dins-
dagavond 26 februari werd het finan-
cieel kader 2019-2020 ‘Tijdig de
bakens verzetten’, dat is aangepast
naar aanleiding van de inbreng tij-
dens de raadscommissievergadering
twee weken eerder, goedgekeurd
door de raad. 
Grotendeels door invloeden van bui-
ten af – een jaarlijkse structurele ver-
laging van algemene uitkeringen uit
het gemeentefonds – zijn bezuinigin-
gen nodig nog voor het lopende boek-
jaar 2019. 

Noodzaak
Naar aanleiding van de constructieve
bijdrage van de raadsleden tijdens de
raadscommissievergadering van 12
februari heeft het college de kaders
bijgesteld waarmee €375.000 wordt
bezuinigd voor 2019. Deze ombuigin-
gen (binnen de organisatie en op be-
staand en nieuw beleid) zijn nood-
zakelijk om het negatieve resultaat
over het lopende jaar te beperken.
“We hebben met z’n allen de nood-
zaak gezien om te kijken hoe we de
financiële positie kunnen verbeteren.
Daar is de laatste maanden nadruk-
kelijk naar gekeken met dit financieel
kader. In de kadernota 2019 zal het
college nadere voorstellen doen voor
bezuinigingen voor de jaren 2020 en
verder”, aldus Bert Wassink 

Verstuivingen in de duinen
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Elke week 
de TERSCHELLINGER
in de bus?
Word dan nu abonnee!

Of ga naar onze website: www.deterschellinger.nl 
en vul bij Abonnementen service online de bon in.

Naam:

Adres:

PC/plaats:

Handtekening:

Abonnementsperiode: tot weder opzegging.
Deze bon kunt u inleveren bij of opsturen naar :
Drukkerij de Eiland-Pers/deTerschellinger   
Antwoordnummer 88900, 8890 VA Terschelling Midsland

bonnr. 1730

PLAATSELIJK BELANG TERSCHELLING

Graag nodigen wij een ieder uit voor de 
openbare fractievergadering

van Plaatselijk Belang Terschelling.  

Vrijdag 8 maart
Aanvang 20.00 uur in 

Hotel het Wapen van Terschelling te Midsland.

Wij volgen de agenda van de aankomende
commissievergadering.

Komt allen, uw mening telt!

(logo) 
 

Zaterdag 16 maart a.s. vieren wij 

 

ST. PATRICK S DAY! 

 

Met Irish Music van René de Beer en een heerlijk 4-gangen Irish Diner: 

 
M E N U 

 

Carpaccio van het Ierse rund met Cahill s Irish Porter Cheese, 

geserveerd met soda bread and salted butter  

* 
 

Zalmforel, spicy fried , geserveerd met salade van venkel en zeewier 

en een mousse van knolselderij 

* 
 

Rundersukade, 

gegaard in Guinness, geserveerd met gesmoorde groenten een aardappeltjes 

* 
 

Trifle van custard, browny, rabarber en mango-ijs. 

Afgemaakt met een scheutje Connemara whiskey 

 
 ~ aanvang 18.30 uur 

Reserveren: (0562) 44 94 96 

Slán! 

  

 

Hotel Eethuis
De Koegelwieck

Dorpsstraat 35, Terschelling Hoorn

Zaterdag 16 maart a.s. vieren wij 
ST. PATRICK’S DAY! 

Met Irish Music van René de Beer 
en een heerlijk 4-gangen Irish Diner: 

M E N U 

Carpaccio van het Ierse rund met Cahill’s Irish
Porter Cheese, geserveerd met 
“soda bread and salted butter” 

* 
Zalmforel, “spicy fried”, geserveerd met

salade van venkel en zeewier 
en een mousse van knolselderij 

* 
Rundersukade, 

gegaard in Guinness, geserveerd met 
gesmoorde groenten en aardappeltjes 

* 
Trifle van custard, browny, rabarber en

mango-ijs. Afgemaakt met een scheutje 
Connemara whiskey 

€ 42,50 ~ aanvang 18.30 uur 
Reserveren: (0562) 44 94 96 

Slán!

BELANGRIJKE INFORMATIE ADVERTEREN

ACHTERPAGINA De reservering van de achterpagina dient uiterlijk 
op de vrijdag voorafgaand te zijn aangeleverd.

KLEUR Opgave en aanleveren van advertenties in kleur 
uiterlijk op de maandag voorafgaand.Op de kleurtoeslag is korting niet van toe-
passing. Kleurtoeslag: € 75,00 (excl. 21% btw)



Lezers schrijven: 
Strand opruimen en

de instanties

Sinds jaar en dag komt er in de voor-
jaarsvakantie een flinke groep men-
sen naar Terschelling met als doel
om het strand schoon te maken. 

Deze groep heeft in de loop der
jaren tientallen tonnen zaken opge-
ruimd die niet op het strand thuisho-
ren. Deze personen komen uit alle
windstreken van ons land. Gezien de
tijd van het jaar doen zij hun werk
vaak onder minder goede of zelfs
barre weersomstandigheden. Vanaf
het begin werd deze nuttige activiteit
gefaciliteerd door de gemeente,
Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer,
door beschikbaarstelling van auto’s,
een tractor en aanhangwagens. Sinds
zijn bestaan is ook de ‘echte‘ milieu-
jutter medeactief. Ik schreef werd,
want jammer genoeg lieten beide
eerstgenoemde instanties de afgelo-
pen editie (zie de editie van 28 fe-
bruari, red.) verstek gaan. RWS
vanaf het moment dat enkele jaren
geleden hun voormalige kantonnier
overleed, de gemeente helaas met in-
gang van dit jaar. 
Ik weet dat de diverse beheerders
van het strand vanwege de contai-
nerramp heel veel extra werk heb-
ben gehad. Dit geldt ook voor SBB,
en die was wél vertegenwoordigd. Ik
ben van mening dat genoemde in-
stanties richting milieujutters een
verkeerd signaal hebben gegeven.
Wat precies de argumenten waren
om na zoveel jaren ineens niet fysiek
aanwezig te zijn weet ik niet, maar ik
hoop volgend jaar de vertrouwde
tractor weer op het strand te zien.
Deze is bovendien onmisbaar voor
het zware werk. Wat RWS betreft: ik
denk dat het niet moeilijk zal zijn om
een vrijwilliger te vinden om uw or-
ganisatie te vertegenwoordigen.
Organisator Stayokay en de milieu-
jutgroep verdienen uw steun. Boven-
dien, heeft Terschelling, als
toeristisch eiland, niet alle belang bij
een schoon, dus aantrekkelijk
strand?

Bauke Boomstra 
(vrijwilliger SBB).

Reactie van de gemeente:
De gemeente heeft van te voren
overlegd met organisator Stayokay.
Samen kwamen zij tot de conclusie
dat inzet van gemeentematerieel dit
keer niet noodzakelijk was. Mocht in
de loop van de dag blijken dat dit an-
ders zou zijn, dan kon de gemeente
direct ingeschakeld worden. 
Dit bleek een goede beslissing en het
voertuig en de mensen van de ge-
meente konden op een andere klus
worden ingezet.

Staatsbosbeheer heeft vorige week
dennen gezaagd in het duingebied
bij de schuur van Van Leunen, aan
het einde van de Margrietlaan op
West. De grotere dennen werden
met de kettingzaag omgezaagd. Een
aantal beeldbepalende dennen aan
het pad heeft Staatsbosbeheer op
verzoek van bewoners laten staan.V

an april tot eind september zullen de
Nederlandse Landgeiten het gebied
gaan begrazen. Het doel van deze
beide ingrepen is het behouden van
het open karakter van het gebied.
Op zaterdag 23 februari was er een
excursie voor betrokkenen en aan-
wonenden over het herstellen en be-
houden van het open duingebied.
Het doel is om een gebied over te
houden met paars bloeiende duin-
heide, diverse vlindersoorten, zand-
blauwtjes, viooltjes en de bijzondere
blauwvleugelsprinkhaan. De menin-
gen van de mensen die aan de excur-
sie deelnamen liepen nogal uiteen.
Van tegenstanders tegen iedere in-
greep tot aan voorstanders van zo-
veel mogelijk begrazing en zoveel
mogelijk bomen zagen. 
Na het aanhoren en wegen van alle
belangen en met de eigen ecologi-
sche en landschappelijke uitgangs-
punten in gedachte, heeft Staatsbos-
beheer het volgende inrichtingsplan
bedacht: er komt geitenbegrazing;
een aantal paden komt niet in het be-
grazingsgebied; een paar grotere en
bijzondere bomen blijven staan en
de drukste paden worden voorzien
van klaphekjes. 
Staatsbosbeheer laat de geiten de
kleinere boompjes en struiken aan-

pakken, evenals alle jonge boompjes
en struiken die de komende jaren
weer opkomen. Staatsbosbeheer
wilde al het omgezaagde spul aan-
vankelijk laten liggen. Boswachter
Remi Hougee: “De betrokkenen
gaven eigenlijk allemaal aan dat ze
juist de omgezaagde dode bomen
nogal storend vonden. Voor ons vor-
men die niet zo’n probleem, ze ver-
gaan vanzelf. Maar iedereen gaf aan
om mee te willen helpen om ze op te
ruimen. Daarom gaan we een ‘Den-
nensleepdag’ organiseren. Op zater-
dag 16 maart gaat Staatsbosbeheer
met zoveel mogelijk betrokkenen, en
met behulp van paarden voor het
grotere werk, de dennen uitslepen en
daarna versnipperen.” Zie hiervoor
de advertentie van Staatsbosbe-
heer/EchtTerschelling voor deze
werkdag elders in deze krant.

“Met de betrokkenen is afgesproken
dat er na dit eerste jaar zomerbegra-
zing een evaluatiemoment wordt in-
gepland”, aldus Remi Hougee. “De
verwachting is dat de geiten de ko-
mende jaren het gebied zullen moe-
ten blijven begrazen, om een goed
effect te krijgen op de openheid van
het landschap. Het Seinpaalduin en
omgeving en dit betreffende begra-
zingsgebied worden overigens niet
gelijktijdig begraasd, er is dus altijd
een gebied in de buurt waar je kan
wandelen zonder geiten tegen te
komen. Overigens horen wij juist
vaak dat de mensen de geiten wel
vaker willen zien, omdat ze er zo
leuk uitzien in het duin.”  

Tijdelijk raadslid
Jongsma beëdigd

Tijdens de raadsvergadering van 26
februari is Jan Jongsma na een offi-
ciële beëdiging toegelaten als tijde-
lijk lid van de raad van de gemeente
Terschelling. 
Hij neemt hiermee bij de VVD-frac-
tie voor een periode van zestien
weken de plek in van Danny Ruige,
aan wie tijdelijk ontslag is verleend
wegens medische omstandigheden. 
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Dennen gezaagd bij Van Leunen
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Gezond eten is een belangrijke basis
om fit te blijven en gezond oud te
worden. In de keuken van Woonzorg-
centrum De Stilen op West wordt dan
ook iedere dag vers gekookt. Niet al-
leen voor eigen bewoners maar ook
voor ouderen die zelfstandig wonen
zijn er de tafeltje-dek-je-maaltijden.
Hoe is het om dagelijks voor zoveel
mensen te koken? We vroegen het
aan een aantal leden van de keuken-
brigade.
In den lande is er bijna geen verzor-
gingstehuis meer waar zelf gekookt
wordt; alle maaltijden komen er van-
uit een centrale keuken. “Het is
daarom best uniek dat we in De Stilen
een eigen keuken hebben”, zegt Ruud
Rob, een van de zeven teamleden van
de keukenbrigade. “We bereiden hier
dagelijks 110 maaltijden: zestig stuks
voor tafeltje-dek-je en de rest voor be-
woners van De Stilen.”

Vrijwilligers
Tafeltje-dek-je is een voorziening voor
mensen die niet meer zelf kunnen of
willen koken. Het ook mogelijk om
voor een bepaalde periode gebruik te
maken van deze maaltijdservice. “De
vers bereide warme maaltijden wor-
den dagelijks door een team van vrij-
willigers aan huis bezorgd”, vertelt
Ruud. “Eerst gaan rond half twaalf de
maaltijden weg voor Oost, dan volgt
Midsland en als laatste is West aan de
beurt. Weer of geen weer, de vrijwilli-
gers bezorgen de maaltijden altijd
trouw. Nieuwe vrijwilligers zijn overi-
gens van harte welkom.”

Dagverse producten
Sinds jaar en dag wordt er gewerkt
met weekmenu’s die Corrie de Vries
samenstelt voor zowel bewoners van
De Stilen als gebruikers van tafeltje-
dek-je. “Om de vijf weken herhalen
we het weekmenu, en af en toe probe-
ren we een nieuw gerecht”, legt Corrie
uit. “En als iemand een dieet heeft,
houden we daar rekening mee. Ook
als mensen iets niet lusten kan men
dat aangeven. We hebben twee dikke
‘Geen-boeken’ staan, daar staat alles
in wat onze mensen niet lusten.” Er
wordt gewerkt met dagverse produc-
ten van het seizoen. “Aardappels en
groenten worden panklaar aangele-
verd en het vlees dat we gebruiken

komt bij eilandslager Schaafsma van-
daan. De kwaliteit van de producten
is goed, en dat werkt erg fijn.”

Wensmenu
Eten is een belangrijk onderdeel van
de dag. Veel bewoners vinden het
prettig om in hun appartement te
eten. ”De mensen die kleinschalig
wonen krijgen het eten in ‘bulk’ aan-
geleverd”, zegt Wendela Bakker.
“Dan blijft het lekker warm. Ter
plekke wordt het eten in schalen ge-
schept en op tafel gezet, dat eet ook
een stuk gezelliger.” Teamleider
Arieke Siebe vult aan: 
“We vinden het wel prettig dat bewo-
ners die wat meer zorg nodig hebben
beneden in de zaal eten. Dan heeft de
verpleging beter zicht op wat ze bin-
nen krijgen. Bovendien: zien eten doet
eten. Er is ook regelmatig overleg met
een diëtiste of logopediste. Zij advise-
ren soms gepureerd eten in verband
met slikklachten. Dat stemmen we al-
lemaal af met de keuken. En voor be-
woners die ziek worden, hebben we
een ‘wensmenu’. Dan kunnen ze op-
geven wat ze het liefste willen eten,
erg fijn dat zoiets hier kan.”

Met z’n tweeën
De keukenbrigade in De Stilen is een
goed geoliede machine. “Mensen
staan vaak versteld als je vertelt dat
we maar met z’n tweeën in de keuken
staan”, zegt Corrie. “We beginnen om
acht uur ’s ochtends al met koken. Als
alle maaltijden klaar zijn, moet de
keuken opgeruimd en schoongemaakt

worden. Om één uur ’s middags gaat
één persoon naar huis. Nummer twee
blijft achter en doet de afwas. Aanslui-
tend doen we nog wat kantoorwerk
voor tafeltje-dek-je van de volgende
dag: routes maken, naamstickers uit-
draaien en de bijzonderheden verwer-
ken. Twee keer per week worden de
bestellingen gedaan. Het is hier nooit
saai.”

Kerstdiner
Naast de dagelijkse maaltijden ver-
zorgt het keukenteam ook regelmatig
lunches en lekkere hapjes bij de bor-
rel, en worden er in het weekend ge-
vulde koeken afgebakken. Waar ze
allemaal erg trots op zijn, is het jaar-
lijkse kerstdiner. “Afgelopen kerst
hadden hier 114 man te eten”, vertelt
Corrie. “We hebben een vast team
vrijwilligers in de bediening en dat is
altijd erg gezellig.” 

Eilander gerechten
Waar iedereen ook dol op is, zijn de
typisch eilander gerechten. Corrie:
“Denk aan ‘Kuultje’ (boekweitgrut-
ten), ‘Lapskous’ (zeemansgerecht),
‘Zakkoek’ (met rozijnen en stroop),
en ‘Stieve ries’ (met boter en suiker).
We maken dan groentesoep vooraf en
geven een fruitsalade na, zodat ieder-
een aan z’n vitamines komt, want daar
letten we altijd goed op. We bereiden
met ons hele team iedere maaltijd met
de grootste zorg, aandacht en vooral
met heel veel plezier.”
Wilt u meer informatie over tafeltje-
dek-je? Bel met 0562-446400.

Koken in De Stilen: elke dag vers en gezond

Op de foto van links naar rechts Wendela Bakker, Ruud Rob en Corrie de Vries
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Op donderdag 21 februari organiseer-
den de dames van Krea+ Terschelling
een voorjaarsverkoop van allerlei ei-
gengemaakte creaties in Dorpshuis
Ons Huis op West-Terschelling. Van
10.00 tot 17.00 uur kon men binnen-
lopen. Zo’n vijf keer per jaar organi-
seert Krea+ Terschelling een
verkoop, waarbij de opbrengst altijd
een goed doel als bestemming krijgt.
Alle verkoopdata staat t.z.t. in de
agenda van De Terschellinger.  

Ronald Mc Donaldhuis Leeuwarden
Tot voor kort was het Ronald Mc Do-
naldhuis in Leeuwarden altijd het
goede doel van Krea+. Vanaf de op-
richting tot de sluiting heeft dit huis

ruim €60.000,- van hen mogen ont-
vangen, dat vaak werd gebruikt voor
speciale projecten, bijvoorbeeld voor
de aanschaf van nieuwe gordijnen of
vloerbedekking. 

Terschellinger Projecten
Na het sluiten van het Ronald Mc
Donaldhuis in Leeuwarden besloten
de dames van Krea+ door te gaan met
het steunen van Ronald Mc Donald-
huizen in Nederland, maar daarnaast
ook – daar waar nodig – van Terschel-
linger projecten. Zo hebben zij on-
langs een bijdrage gedaan aan de
labyrintfiets in de Stilen en aan Daans
Dennenappels voor de spraakcompu-
ter voor Daan. 

Verkopen voor het goede doel

Bijenwerkdag in
Midsland 

Vrijwilligers gaan op 15 en 16
maart in Midsland aan de slag
voor de wilde bij. Zij doen dit
onder andere door tijdens de
Bijenwerkdag wilde bloemenza-
den te zaaien langs de Hornsjil-
deweg. Hiermee wordt de wilde
bij ondersteund. 

Tevens worden er bij de Bijen-
stal struiken geplaatst die het
begin vormen van het Voedsel-
bos, bestaande uit vruchtdra-
gende struiken en boompjes.
Bijen zorgen voor de kers op je
taart en de aardbeien onder je
slagroom. Bijen zijn verantwoor-
delijk voor 80% van de bestui-
ving en zijn daarom onmisbaar.
Wilde bijen hebben het niet
makkelijk in Nederland. De
helft van alle 357 soorten is be-
dreigd. Om de wilde bijen te on-
dersteunen organiseert Land-
schaps- beheer Friesland in sa-
menwerking met Cruydt-Hoeck
en Nederland Zoemt tijdens
‘NLdoet’ de Bijenwerkdag. In
Friesland zijn er tijdens NLdoet
21 bijenwerkdag- klussen, waar-
van één op Terschelling bij het
Bijenpark in Midsland. Bij deze
klussen is uw hulp van harte wel-
kom. 

Kijk op www.landschapsbeheer-
friesland.nl/bijenwerkdag voor
alle bijenwerkdagklussen.  Aan-
melden kan  via de site van het
Bijenpark: 
www.bijenparkterschelling.nl.
Zie ook de advertentie elders in
deze krant.

Alles voor het goede doel
“Alles wat door Krea+ wordt ver-
diend blijft voor het goede doel. We
hebben geen strijkstok, maar probe-
ren het geld goed terecht te laten
komen”, aldus de dames van Krea+
Terschelling. 



Aangevraagde vergunningen

Omgevingsvergunning
- Ontvangen op 28 februari 2019, Duin-
weg Hee 7 te Hee, strijdig gebruik
i.v.m. muziekevenement op 12-15
september, kenmerk 2019-FUMO-
0031991.
- Ontvangen op 26 februari 2019, Mids-
land aan Zee 400 te Midsland, aan-
bouw aan de bestaande woning,
kenmerk 2019-FUMO-0031918.

Er staat nog geen bezwaar- of be-
roepsprocedure open.

Verleende vergunningen

Omgevingsvergunning
- Verzonden op 27 februari 2019, Baai-
duinen 10 te Baaiduinen, verbouwen
van het bestaande voorhuis van een
woonboerderij en het aanbrengen van
een kelder, kenmerk 2019-FUMO-
0029899.

Diverse vergunningen
- Aan Bed & Breakfast De Wadvaarder
is een exploitatievergunning verleend
ten behoeve van het horecapand
Westerburen 30 te Midsland (verzon-
den op 26 februari 2019).
- Aan Kartaboardsports te Amersfoort
is een ontheffing verleend voor het
geven van kitesurflessen in het jaar
2019 (verzonden op 26 februari
2019).
- Aan Seven Oceans te Midsland is een
ontheffing verleend voor het geven
van kitesurflessen in het jaar 2019
(verzonden op 27 februari 2019). 
- Aan SJT en het Whoznext-team is
een evenementenvergunning ver-
leend voor het houden van een jeugd-
survival van 9 maart 2019 17.00 uur
tot 10 maart 2019 00.30 uur in het ge-
bied ten westen van Midsland tot aan
Doodemanskisten (verzonden op 27
februari 2019).

- Aan Strandzeilvereniging Terschelling
is een evenementenvergunning ver-
leend voor de Brandaris Challenge
(strandzeilwedstrijd) op 16 en 17
maart 2019 op het Noordzeestrand
tussen Paal 4 en 9 (verzonden op 5
maart 2019).
- Aan Landrover Club Terschelling is
een evenementenvergunning ver-
leend voor het houden van een
Avondpuzzelrit op 16 en 17 maart
2019 van 16.00 tot 02.00 uur tussen
West-Terschelling en Oosterend (ver-
zonden op 5 maart 2019).

Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kunt u binnen 6 weken een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen
tegen deze besluiten. Kijk voor meer in-
formatie op www.terschelling.nl bij ‘be-
kendmakingen’.

Overige bekendmakingen

Agenda commissievergadering
Volgende week dinsdag 12 maart
2019, om 19.30 uur, bespreekt de
raadscommissie onderstaande onder-
werpen. 

• Aan het begin van de vergadering is
er de vragenronde voor publiek.
Iedereen kan onderwerpen die niet op
de agenda staan onder de aandacht
brengen of er een vraag over stellen.
Vragen worden zo mogelijk direct be-
antwoord, anders hoort de vragenstel-
ler wanneer en door wie de vraag
beantwoord zal worden. Wilt u het
woord voeren, dan kunt u dit voor het
begin van de vergadering melden aan
de griffier. 
• Erfgoedverordening
• Jaarverslag Helder Handhaven 
2018

• Wijzigingsbevoegdheid bestem-
mingsplan Midsland Noord 

Iedereen heeft het recht bij de behan-
deling van een agendapunt dat aan de
orde is, kort in te spreken. Het inspre-
ken vindt plaats voorafgaande aan de
behandeling van het betreffende agen-
dapunt. 

De volledige agenda en de vergader-
stukken vindt u op www.terschelling.nl,
in de inforuimte van het gemeentehuis
en via de app RaadDigitaal.
Tijdens de vergadering worden audio
en video-opnames gemaakt, die open-
baar gemaakt kunnen worden.
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Burgemeester van Heusdenweg 10-A
8881 EB  West-Terschelling 
gemeente@terschelling.nl 
www.terschelling.nl

Telefonisch bereikbaar: 
T. 0562 - 446244
ma t/m do: 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur
vrij:            09.00-12.00 uur

Openingstijden: 
ma, di, do, vrij: 10.00-12.00 uur
woe:                14.00-16.00 uur
vrij:                  18.30-19.30 uur

GEMEENTENIEUWS

Stembureaus verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap  

Op woensdag 20 maart kunt u van 7.30 tot 21.00 uur stemmen in:
1. Dorpshuis Ons Huis, Torenstraat 42, West-Terschelling
2. Zorgcentrum De Stilen, Longway 2, West-Terschelling
3. Dorpshuis De Driemaster, Brouwershoekweg 4, Midsland
4. Dorpshuis De Stoek, Dorpsstraat 54, Hoorn

U kunt ook stemmen in ons mobiele stembureau, de ‘Stembus’:
Terminal Rederij Doeksen, West-Terschelling 06.30 tot 07.30 uur
Parkeerplaats Dwarsdijk, Oosterend 08.00 tot 08.15 uur
Bushalte Puur Terschelling, Oosterend 08.30 tot 09.00 uur
Bushalte Walvisvaarder, Lies 10.00 tot 10.30 uur
Parkeerplaats Jumbo, Formerum 11.00 tot 11.30 uur
Bushalte bij Baaiduinen 9, Baaiduinen 12.00 tot 12.30 uur
Campus MIWB, West-Terschelling 15.00 tot 17.30 uur
Terminal Rederij Doeksen, West-Terschelling 18.00 tot 18.30 uur

De 4 stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden, 
dit geldt niet voor de ‘Stembus’
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Vorige week vrijdag bracht een zes-
hoofdige delegatie van het Amelan-
der Zorgcollectief een bezoek aan
Terschelling op uitnodiging van
Stichting Thuishaven Terschelling.
Het programma startte met een be-
zoek aan boerderij 'de Jonge Jan' in
Formerum, waar mensen met een
beperking een 'Wennen aan woon
traject' kunnen volgen. Bovendien is
er een mogelijkheid om zinvolle dag-
besteding te volgen en kan men er
logeren om de gezinssituatie te ont-
lasten.

Rondleiding
Een faciliteit als 'de Jonge Jan' heeft
men niet op Ameland en gezinnen
met zorgbehoevende kinderen ver-
huizen veelal naar de vaste wal,
omdat de benodigde zorg niet op het
eiland voor handen is.
Men was benieuwd hoe het op Ter-
schelling is gelukt om de zorg te or-
ganiseren en het gebouw te
realiseren. Het bestuur van Thuisha-
ven kon hier veel over vertellen en
gedurende de rondleiding door het
gebouw werden veel vragen beant-
woord.

Expertise
Na de rondleiding in 'de Jonge Jan'
ging het gezelschap naar de brede
school op West. Daar werden zij ont-
vangen door Nel Sint en rondgeleid
door het gebouw. Nel vertelde wat er
allemaal mogelijk is binnen de brede
school. Er zijn twee basisscholen,
kinderopvang, een zorgpoli en zin-
volle dagbesteding voor kinderen
met een extra zorgvraag. Na de rond-
leiding was er een mooie koffietafel
geregeld met verzorging voor de in-
wendige mens. De bezoekers waren
zeer onder de indruk van hetgeen
hun ‘buren' allemaal hebben weten
te realiseren en zij gaven aan dat zij
graag gebruik willen maken van de
expertise die op Terschelling aanwe-
zig is.

Onderzoek
Op Ameland zal worden onderzocht
of het mogelijk is om een brede
school te bouwen op Hollum en te-
vens zal worden gekeken of de bouw
van een boerderij als 'de Jonge Jan'

kan worden gerealiseerd. 
De bezichtiging van de brede school
markeerde het einde van het werk-
bezoek van de Amelander delegatie
en met een tasje gevuld met eilander
producten aanvaardden zij de terug-
reis. 

(foto: Amelander Zorgcollectief)

Cursus filosofie

Welke ijkpunten en bakens gebruik
jij bij het opvoeden van je kinderen?
Hoe tevreden ben je over hoe je de
opvoeding aanpakt? Hoe kijk je aan
tegen de manier waarop je zelf bent
opgevoed? 

Historisch gezien is het een vrij
nieuw verschijnsel: je afvragen of je
wel een goede ouder bent. Bijna al-
tijd was de vraag omgekeerd: de kin-
deren dienden zich goed te
gedragen. Hoe is deze omslag te ver-
klaren? 
De Franse filosoof Rousseau publi-
ceerde in 1762 het boek ‘Emile, of
over de opvoeding’. Zijn werk had
grote invloed tot in onze tijd. Er
kwam ook al vrij snel kritiek op de
gedachten van Rousseau, bijvoor-
beeld door Mary Wollstonecraft in
haar ‘Gedachten over de opvoeding
van dochters’ uit  1787. Hoe ben je
zelf opgevoed? Hoe voed jij op of
heb je opgevoed? Hoe kijk je daar
tegenaan? Woensdagavond 13 maart
kunt u proberen daar iets meer hel-
derheid over te krijgen. Voor meer
informatie en aanmelden zie de Jut-
ter elders in deze krant.

Amelander Zorgcollectief bezoekt Terschelling Klaas Kasma 
gastchef bij 

‘Flang in de Pan’

Klaas Kasma is de speciale gast-
chef bij de kookworkshop voor
eilander mannen die water laten
aanbranden. De Friese kok is
onder meer bekend van zijn da-
gelijkse culinaire column in de
Leeuwarder Courant en is zelf
ook werkzaam in een kookstudio
in Leeuwarden. Hij was daar-
naast ruim twintig jaar eigenaar
van restaurant Piet Paaltjens. Ei-
lander kok Flang Cupido organi-
seert dit jaar voor de derde keer
de workshop speciaal voor Ter-
schellinger mannen die thuis
nauwelijks koken. 

Handige technieken
In drie sessies in maart gaan een
tiental mannen aan de slag met
lokale ingrediënten en leert
Flang ze handige technieken
voor in de keuken. “We gebrui-
ken verse groenten, wild, rund-
vlees, vis of mosselen van het
wad en bereiden elke sessie een
gezonde, voedzame maaltijd”,
vertelt Flang. “Ondanks dat som-
mige heren nooit koken, gaan we
meteen serieus aan de slag. Maar
het is vooral ontzettend lachen
met z’n allen en natuurlijk heel
lekker eten!” Voor deze work-
shop heeft Flang zich deze winter
laten bijscholen door topchef
Jonnie Boer en wildplukker
Edwin Flores. 

Vrouwen
De workshops ‘Koken voor
Mannen die water laten aanbran-
den’ vinden plaats op dinsdag-
avond. De serie wordt feestelijk
afgesloten met Klaas Kasma op
26 maart. En goed nieuws voor
de vrouwen: zij mogen dan ook
aanschuiven. Flang: “Klaas en ik
zullen een mooi menu samenstel-
len voor die laatste avond, zodat
de mannen aan hun partners hun
nieuwe kookkunsten kunnen
tonen!” 



FAMILIEBERICHTEN
Opgave uiterlijk op dinsdag, vóór 12.00 uur.
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Wij als familie van Terschelling kregen het 
verdrietige bericht, dat 

Jolanda van Urk

dochter van Piet en Ina, is overleden,

Wij wensen Piet, Ina en Eric veel sterkte met
dit verlies.

Klaas en Harmie
Joop en Tineke 
Evert en Janny
Elbricht, Martine, Evert-Siep en Mirije

Wat bijzonder...

om zoveel kaarten, telefoontjes 
en woorden te krijgen.

Dit, na het overlijden van mijn bijzondere zus,
schoonzus en onze tante

Beppie Zeijlemaker

Bedankt daarvoor!

                         Nel en Rico
                         Kinderen en kleinkinderen

Terschelling, maart 2019

Soos in De Stoek

Zoals gebruikelijk vond op de laatste maandag van
de maand februari de soosmiddag plaats in De Stoek
in Hoorn. Klaske Jaspers maakte onderstaand ver-
slag.

Derk Jan Nienhuis was onze gast. Hij kwam in zijn
tenue als ambulanceverpleegkundige De Stoek bin-
nenlopen. Hij was uitgenodigd om te vertellen over
zijn werk. Derk Jan werkt hier al vele jaren op de am-
bulance, maar sinds 2016 is hij werkzaam bij de huis-
artsenpraktijk in Midsland. Derk Jan benadrukte dat
het snel bellen van een ambulance van doorslagge-
vend belang kan zijn. “De ambulances zijn net zieken-
huizen in het klein”, vertelde hij, gelet op de nieuwste
technieken en de aanwezige meetapparatuur. 
Hij werkt ter ondersteuning van de huisartsen als ge-
specialiseerd verpleegkundige, gericht op hart- en
bloedvaten. Hij doet zijn werk met veel plezier, zo ver-
trouwde hij de soosleden toe.
Verder waren er die middag cryptogram-achtige raad-
sels om op te lossen en er was genoeg tijd om met el-
kaar te praten. Het was een afwisselende middag. 
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Vrijwilligers gezocht!

Wij zijn op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers die van de natuur houden,
graag buiten zijn en het leuk vinden om
mensen te informeren. 

Voor zowel de Natuurschuur in Lies als voor
de vogelwachterspost op de Noordsvaarder
is het mogelijk om aan de slag te gaan als gast-
heer/gastvrouw. 

Aanmelden en/of meer info? 
Dit kan via: 

w.bakker@staatsbosbeheer.nl
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-------------------------------------------------
� WAD!ZORG  

Zorg op Terschelling nodig?
Wij leveren thuiszorg en huishoude-
lijke hulp aan eilanders en toeristen.

De zorg wordt vergoed door uw
zorgverzekeraar.  Meer info? Bel
wijkverpleegkundige Eefje Smit

06-29374167
-------------------------------------------------
� Koken voor Mannen
Er zijn nog een paar plekjes! 
Kijk op www.flangindepan.nl 
of bel 06-83790246. 
-------------------------------------------------
� WWW.OP-TERSCHELLING.NL
Vakantieverblijf op Terschelling huren 
of verhuren? op-terschelling.nl heeft 
meer dan 150.000 bezoekers/maand 
voor meer dan 800 verblijven!
Meedoen? info@op-Terschelling.nl of
0562 453095.
-------------------------------------------------
� Carservice Wiegman

onderhoud, tectyleren en spuiten 
van Jeeps en auto’s.
Tel. 06 533 40 116.

-------------------------------------------------
� Muziekles voor jong en oud. We
coachen je met het aanleren van
piano- blokfluit-, viool-, gitaar en
dwarsfluitmuziekstukken en nog
meer… zie de website
www.denotenboom-terschelling.com
bel 443564 of mail
d.degraaff07@gmail.com
-------------------------------------------------
� Feenstra Dakbedekking B.V.
Voor onderhoud, renovatie en
nieuwbouw van uw dak- en zinkwerk
Tel. 0517 – 23 97 97
www.feenstra-dakbedekking.nl
-------------------------------------------------
� Te Koop: 
35.000 oude Friese gele/appelbloe-
sem metselsteen drieling formaat
handvorm, 5000 oude Friese harde
gele straatgeeltjes handvorm. 
06-50718909 foto`s via whatsapp 
of mail.
-------------------------------------------------
� WWW.BRONBORING.EU

Geboorde waterbron voor tuin, vee,
e.d. 06 51 208367

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
� Autoverhuur Visser
Uw huurauto op Terschelling. 
06-46875904
-------------------------------------------------
�         Jaap Kuiper Optiek

ACTIE:
Gratis zonneglazen! 

Bij aankoop van een complete bril.
Wij verrekenen direct uw declaratie

bij alle zorgverzekeringen.
Verzekerd bij De Friesland of 

Achmea? Dan ontvangt u bij ons
25% extra vergoeding!

Ook voor hoorapparaten bent u 
bij ons aan het goede adres.

Torenstraat 29-31           tel.: 442265
-------------------------------------------------
� De-Parketlegger voor het stofvrij
schuren van uw parket, tevens ver-
koop hout, pvc en laminaat.
0628371120.
-------------------------------------------------
� Triade Bouw & Tegelzetters

Marcel de Graaf 
Ook voor vastgoedbeheer 

& onderhoud
Midsland  06-30565864

triadebouw@hotmail.com
-------------------------------------------------
� Voor starters bij de Notenboom:
-Spelenderwijs algemeen muzikale
vorming en: -Mini muziekles voor
kleuters. Geef je op via de website:
www.denotenboom-terschelling.com
bel 443564 of mail
d.degraaff07@gmail.com
-------------------------------------------------
� Mike Janus is uw eilander

schoonmaker en glazenwasser
06 23994155.

-------------------------------------------------
� Restaurant de Heksenketel
Geopend donderdag t/m zondag

vanaf 16.00 uur. 
Tel. 0562-442452.

Kijk op onze website:
www.heksenketel-terschelling.nl

-------------------------------------------------
� Bedrijfsmaatschappelijk Werk,
Coach & Trainer Marije Bijlsma 
06-49820035 www.fri-terschelling.nl
-------------------------------------------------
� Ontdek onze meerdaagse, ver-
zorgde cursussen met hotelkamers
en groepsaccommodatie in het bos bij
het strand: www.folkshegeskoalle.nl
-------------------------------------------------
� Een avondje filosoferen over op-
voeden: woensdagavond 13 maart
van 20.15 – 22.00 u. in Ons Huis
Hoorn. Ernst Zoomers is inleider.
Meer informatie en aanmelding: 
tel 769001 en ezoomers@xs4all.nl 
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
� HET WEST- END THEATER

PRESENTEERT
Do. 7 Maart. 

Bohemian Rhapsody € 7.50
Zaal open:20.00u    Aanvang:20.30u 

Reserveren tel: 0612999900
-------------------------------------------------
� Klaas Kasma gastchef bij Koken
voor Mannen die water laten aan-
branden. Ook meedoen? 
Meld je nu aan via 
koken@flangindepan.nl
-------------------------------------------------
� ’t WADHUUS  
Het Terschellinger buurthuis voor
eilanders en toeristen. Dagelijks ge-
opend v. 10.00 u.-12.30 u. en 15.00 u.
- 17.00 u. met leuke activiteiten. Ook
dagopvang en dagbesteding voor vol-
wassenen en senioren mogelijk. Meer
info? Bel Eefje Smit 06-29374167.
-------------------------------------------------
� Het Lichthuis

Burg.Mentzstraat 25 West 
ma/vr 19-21 en zat 10-18uur

tel: 06-26628338
-------------------------------------------------
� Schoonheidsspecialiste /
manicure. Medisch Pedicure Loes 
tel. 06 49228048.
-------------------------------------------------
� GRS stralend(on)roerend goed!

betonrenovatie - dakcoating
dakreiniging - nat & droog stralen

torbo vochtstralen 
knip (snij) voegwerk - ambachtelijk

voegwerk - impregneren 
- hogedruk (chemisch) reinigen 

- natuurstenen & zinken 
muurafdekkers 

- kunststof & zinken gevelbekleding 
www.gevelreinigingservice.nl

T. 0513-653003 F. 0513- 842694
e-mail. info@gevelreinigingservice.nl

M. 06-22258358 
-------------------------------------------------
� Elzinga Schildersbedrijf
Nieuwe Dijk 18            06-53162257
-------------------------------------------------

JUTTERS
Basistarief 1 of 2 re gels:  € 4,70
Iedere regel meer: plus € 1,00
Bij kon tan te be ta ling bij op ga ve geen 
ad mi ni stra tie kos ten € 2,00. 
Maximaal 15 regels.
Prij zen zijn excl. 21 % B.T.W.

Openingstijden: 
ma t/m vrij  09.30 - 12.00 

‘s middags werken wij op afspraak.  

Corn Douwestraat 1,  
West Terschelling
Tel: 0562-443396 Mob: 06-20396345
mail: bianca@mijnreiskennis.nl
of boek via: www.mijnreiskennis.nl
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-------------------------------------------------
� ANBO Belastinginvuller.

Tel. 0562449044 of 0644131968.
-------------------------------------------------
� Hebbes Agency. Besloten Book-
ings Terschelling: Geen kaartver-
koop - geen media en/of promotie.
Prive concert op jouw eigen party /
event. Blöf, Rob de Nijs, Anouk, 
Racoon, Luv', Daniel Lohues, Sandra
van Nieuwland, Trijntje Oosterhuis, en
meer ……; terschelling@hebbes.nl .
Angelique & Wouter 0654220602.
-------------------------------------------------
� ATELIERROUTE 24-10-2019
Wil je mee doen, geef je op voor 15
maart. alieoosterloo@gmail.com
-------------------------------------------------
� Schylge myn Lântse organiseert
maandag 11 maart van 10.00-16.30
uur Stilendag. Thema dit jaar 'Jutten'
Een gezellige dag met een doorlo-
pende film, foto's en voorwerpen.  
Van harte welkom in De Stilen.
-------------------------------------------------
� Teken nu in op het Terschelling
ABC-prentenboek en doe mee!
www.eilandmeisje.nl
-------------------------------------------------
� Wil je een instrument leren bespe-
len maar weet je nog niet welk?
Kom dan naar de muziekinstrumen-
ten uitprobeer middag! Van harte
welkom bij ons thuis Pilvarenstraat 14
op West. Zondag 10 maart van 16:00
tot 17:30 uur, toegang vrij. tot zondag!
Dick en Danielle.
-------------------------------------------------
� Te huur aangeboden voor de
maanden maart en april: Vrijstaand
zomerhuisje met grote tuin op
Midsland Noord voor max. 4 perso-
nen. Compleet met beddengoed,
handdoeken en evt. fietsen. Vaatwas-
ser, wasmachine, droger aanwezig.
Prijs in overleg afhankelijk van de
huurperiode (min. 1 week). 
Email: molloy@hetnet.nl
mob. +31 651337800
-------------------------------------------------
� de TERSCHELLINGER op uw 
vakantie-adres? Dat kan!
Opgave uiterlijk op de maandag 
voorafgaand.
-------------------------------------------------
� Boer&Bont, Formerum-Noord.

Sfeervolle recreatiewoning.
Nog 2 weken beschikbaar in de

zomer van 21-06 t/m 5-07.

Gedeelte van de periode mag, 
verhuur per hele week.

Voor info en reserveringen:
www.boerenbont.op-terschelling.nl

-------------------------------------------------

Voetbal
Uitslagen en standen

KNVB Jeugdvoetbal
AVV JO10-1 - Leeuwarder 
Zwaluwen JO10-2                    9-3

AVV JO13-1 - SC Stiens JO13-1 0-4
Blauw Wit ‘34 JO15-3 
- AVV/ SCT JO15-1                   0-6
Oudehaske JO17-1 
- AVV/ SCT JO17-1                    0-3
St. Annaparochie JO9-2 
- AVV JO9-1                              8-5
GAVC JO11-2 - AVV JO11-1     5-5
SC Bolsward JO13-3 
- Terschelling JO13-1G            2-0

Terschelling JO19-1 
- Scharnegoutum'70 JO19-1     0-3

Eilander competitie:
WBS 1 - Quick                              5-0

Stand
1 AVV 2                                    7 - 16 
2 Quick                                      7 - 16
3 WBS 1                                     7 - 16
4 WBS 2                                     5 -   6 
5 West-Siders                             7 -   4 
6 AVV 3                                     8 -   3

Bowling

Stand in de competitie bij bowling-
vereniging Schylge
1 J.Zorgdrager                       156,43
2 E.Lettinga                           154,92
3 K.Otter                                149,00
4 D.Bakker                            135,08
5 J.Bosma                               132,25
6 H.Dijkstra                           131,71
7 A.de Jong                            129,58
8 D.Pater                                127,38
9 C.v.d.Meulen                      124,75
10 N.Cornel                              123,50
11 C.Bonnema                         119,88
12 K.Mersel                             118,00
13 J.Venema                             113,53

(T.O.S.). Een definitieve naam voor
de nieuwe tak van sport zal worden
bepaald in overleg met de deelne-
mers. Hierbij is niet uitgesloten dat
vaste gasten van het eiland ook zullen
gaan deelnemen aan deze nieuwe
sport op Terschelling. 

SPORT
Walking football op

Terschelling

Vorige week woensdag werd tijdens
een bijeenkomst in de kantine van SC
Terschelling onder begeleiding van de
KNVB, het Ouderenfonds en SC
Cambuur onder de naam ‘Old Stars’
het Walking football gepresenteerd.
Na een presentatie waarbij korte
filmpjes werden vertoond, volgde een
korte training met de vijftien aanwe-
zigen op het veld. Hierbij werd het
spel nader toegelicht en kon men er-
varen wat deze nieuwe tak van sport
inhoudt.

Walking football werd in 2013 in Ne-
derland geïntroduceerd. Door de be-
oefening van Walking football komen
55-plussers onder professionele bege-
leiding in beweging, zowel fysiek als
sociaal. Men hoeft geen voetballer te
zijn om mee te kunnen doen. Voetbal
vormt het middel om met elkaar in
contact te komen en fitter te worden,
de twee belangrijke maatschappelijke
thema’s voor deze snelgroeiende
vorm van lichaamsbeweging. 

De reacties van de deelnemers waren
positief en in de trant van: “Ik doe al
veel met anderen maar kom nu toch
weer andere mensen tegen”, “Het
plezier ervaren met elkaar gebeurt
spontaan op het veld” en “Als je niet
mag rennen, is het een heel ander
spel.”  Door de organisatoren werd
het enthousiasme en plezier van de
aanwezigen meteen opgepakt en er
werden vervolgafspraken voor de
korte termijn gemaakt. Uiteraard
hoopt men bij een volgende gelegen-
heid meer deelnemers te mogen be-
groeten. 

Beide voetbalverenigingen op het ei-
land hebben hun steun toegezegd aan
het voortzetten van Walking football
middels het organiseren van meer-
dere trainingen. Op korte termijn
wordt de eerste training gepland bij
SC Terschelling. Hierover volgt nader
bericht in deze krant. Als naam voor
deze nieuwe activiteit is voorlopig ge-
kozen voor Terschellinger Old Stars
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is op zoek naar 

een medewerker 
voor in de vakanties en op de zaterdagen

Vereiste: in het bezit van rijbewijs B.

Interesse? 
Neem contact  met ons op: 

wim@waddenfood.nl 
Of bel 0562-443632 en vraag naar Wim

WALTER VAN DEN BOS
Voor advies onderhoud, installatie 

en reparatie aan uw computer en netwerk.  
Ook voor aansluiten ADSL.

Rozenland 37
Midsland
06-55712978
wvdbos@bt-it.nl
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Potsjekijken
Een van de traditionele gerechten
die Nederland rijk is, is de stamp-
pot. Naast de klassiekers als
hutspot, boerenkool, zuurkool of
andijvie bestaan er inmiddels
vele variaties. Stamppot met ru-
cola, zalm en zongedroogde to-
maat, stamppot spruitjes of
stamppot met spinazie en spek-
jes... De keuze is reuze! 

Zomer- en winterstamppot
Door ons wordt stamppot vaak be-
stempeld als een ‘echt winterge-
recht’, terwijl deze maaltijd juist
ook heerlijk (en gezond!) kan zijn in
de zomer. Typ ‘zomerstamppot’ in
op Google en je krijgt de wereld aan
mogelijkheden. Bovendien blijkt uit
de geschiedenis dat stamppot
vooral gegeten werd in de oogst-
maanden juli tot begin oktober.
Naast het feit dat dit eenpansge-
recht gemakkelijk in grotere porties
te bereiden was, gaf het ook vol-
doende energie voor de hardwer-
kende arbeiders. 

Hollands gerecht
Stamppot wordt zowel door ons-
zelf als door mensen uit andere lan-
den gezien iets ‘echt Nederlands’.
Wanneer je een willekeurige buiten-
landse toerist vraagt om Neder-
landse kenmerken op te noemen,
wordt stamppot waarschijnlijk in
één adem genoemd samen met tul-
pen, windmolens en klompen. Dit
terwijl de oorsprong van stamppot
lijkt te liggen in Spanje. 

Spaanse roots
Het verhaal gaat dat de Prins van
Oranje in oktober 1574 de Hol-
landse dijken liet doorsteken om de
Spaanse bezetters te verdrijven.
Deze Spanjaarden hadden zich
sinds mei dat jaar gevestigd rond
Leiden en vluchtten halsoverkop
het land uit. De pan met door elkaar
geprakt vlees, ui, pastinaak en wor-
tel, die ze achterlieten in het kamp,
werd  door bewoners omgedoopt

tot hutspot. De aardappel – of Hol-
landse pieper – kwam pas  driehon-
derd jaar later op en nam toen de
plek van de pastinaak in. Zo is de
hutspot zoals we dat nu nog ken-
nen ontstaan. Vanaf toen werden er
ook steeds meer andere groentes
verwerkt in de stamppot.  

Stamppot 
rauwe andijvie
Traditioneel en goedgevuld. 
Voor ongeveer vier personen. 

Men neme:
Een kilo aardappelen
(bij voorkeur Opperdoezers)
500 gram rauwe andijvie
100 ml verse, volle melk
25 gram ongezouten roomboter
250 spekreepjes
250 gram kastanjechampignons 
200 gram geraspte oude kaas
2 grote tomaten
1 rode ui

Bereiden:
Kook de aardappelen tot ze gaar
zijn en bak de spekjes uit tot ze lek-
ker knapperig zijn. Snij de champig-
nons en bak ze de laatste paar
minuten met de spekjes mee. Be-
waar het bakvocht apart. Snij de to-
maten door de helft, haal het
vluchtvlees eruit en snij in blokjes. 
Wanneer de aardappelen net gaar
zijn (het moet geen snot worden)
giet je ze af, voeg de melk en de
roomboter toe en prak het door el-
kaar tot het smeuïg is. Daarna roer
je de andijvie, tomaten, oude kaas,
champignons en de spekjes er door-
heen. Maak op smaak met peper en
zout en laat de stamppot zachtjes
nog een beetje opwarmen op het
vuur zodat de kaas goed smelt. 
Het bakvocht van de spekjes kun je
in de pan nog een beetje aanlengen
met een klein beetje water en soja-
saus voor een jus. Eventueel een
rookworst erbij maakt het feest
compleet. Eet smakelijk!

Stamppot door de jaren heen



De voorbereidingen voor het meerdaagse muziekevene-
ment Eilân, een initiatief van de organisaties Chasing the
Hihat en Mojo Concerts in samenwerking met o.a. Ger-
rit-Jan Moes, zijn in volle gang. De bedoeling is dat de
omgeving van het duinmeer van Hee van 12 t/m 15 sep-
tember wordt omgetoverd tot festivalterrein. 

Er komen drie verschillende podia die van donderdag-
avond t/m zondagmiddag ruimte bieden aan de muziek-
programmering, die zich voornamelijk bevindt op het
kruispunt van live en elektronische muziek. Er komen
bands en dj’s met muziek waar je op kunt dansen, maar
ook waar je naar kunt luisteren. 

Het ontstaan
“Zo’n negentien maanden geleden hebben we het idee
voor Eilân opgepikt”, vertelt Gerrit-Jan Moes. “Camping
de Kooi, Camping Cupido en De Riesen fungeren als
partner van Chasing the Hihat in de organisatie, samen
met Rederij Doeksen uiteraard. Het mooie van Chasing
the Hihat is dat zij perfectionisten zijn in het opzetten van
evenementen en oog hebben voor de omgeving en detail.
De hele omgeving van de festivallocatie is in kaart ge-
bracht met drones en met respect voor de natuur. Zo
heeft eilander ecoloog Piet Zumkehr de locatie beoor-
deeld op natuur- en vogelrichtlijnen en daarna zijn er ge-
sprekken met de gemeente gevoerd, die hier niet negatief
tegenover stond. Daar is het complete conceptplan van a
tot z uitgerold. Dat plan ligt as we speak bij de gemeente
voor de vergunningaanvraag.”

Uitverkocht
De kaartverkoop startte op 14 februari en verliep razend-
snel: in één ochtend waren alle 5000 kaarten verkocht.
Het is heel uitzonderlijk dat een festival dat voor het eerst
wordt georganiseerd een half jaar voor ‘de première’ al
is uitverkocht. Eilanders kunnen gratis van de program-
mering genieten op vertoon van hun eilanderpas en ei-
landgasten kunnen via de website van Eilân een
accommodatie boeken bij de campings en bungalowpark
aansluitend aan het festivalterrein. “Maar mensen zijn
daar niet aan gebonden en zijn natuurlijk vrij om te boe-
ken waar ze willen. Over het gehele eiland worden ac-
commodaties genoeg aangeboden”, aldus Gerrit-Jan.

Aanspreekpunt
Gerrit-Jan is op het eiland aanspreekpunt voor Eilân. “Ik
probeer alles wat hier op het eiland al is, op het festival
te krijgen, om zo min mogelijk van de vaste wal af te hoe-
ven halen of in te huren. Maar ook als eilanders of om-
wonenden ideeën hebben, initiatieven voor een
samenwerking of vragen of zorgen hebben omtrent dit
evenement, kunnen ze contact met mij opnemen.” De or-
ganisatie mikt met dit evenement op een specifieke doel-
groep, namelijk mensen tussen de 25 en 35 jaar. Het
muziekgenre is erg breed: van singer-songwriter tot in-
strumentaal, van elektronisch tot dance. 

Drie podia
Tijdens het festival zijn er drie podia te bezoeken. “Eén
podium komt aan het ondiepe gedeelte van de duinmeer-
kant. Het podium dat ik voor Camping de Kooi jaren ge-
leden heb gebouwd komt aan de andere kant van het
meer en een derde podium komt in het bos aan de west-
kant van het duinmeer. Ook mogen we het duinmeer zelf
gebruiken, maar daar zijn we nog over aan het brainstor-
men. Qua geluid zitten de podia elkaar, maar ook de na-
tuur niet in de weg. We gebruiken een muzieksysteem dat
zodanig gereguleerd is dat we het geluid op specifieke af-
standen kunnen laten doodvallen. We gebruiken het
nieuwste van het nieuwste op het gebied van geluid en
maken daarnaast zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke
materialen.”

Vergunning
In de media was te lezen dat er onduidelijkheid was om-
trent de vergunningsaanvraag; ook werd de vraag gesteld
waarom de organisatie de publiciteit al zocht voordat de
vergunning daadwerkelijk is verleend. “We kijken daar
met vertrouwen naar uit”, zegt Gerrit-Jan. “Er is een goed
dichtgetimmerd plan ingeleverd op basis van onze posi-
tieve gesprekken met de gemeente en veiligheidsinstan-
ties. Natuurlijk wachten we de aanvraag af, maar
tegelijkertijd kunnen de voorbereidingen voor het
nieuwe evenement ook niet pas vlak van te voren worden
opgestart.”

Programma
Het programma van Eilân ziet er veelbelovend uit en is
voor een gedeelte al te vinden op de website, maar ook
te beluisteren op Spotify. Namen die al bevestigd zijn:
Jungle By Night, Colin Benders, Weval Duo, Portico
Quartet, David Vunk & Tom Trago, RadioRadio en Bak-
kie. Hier worden nog meer namen aan toegevoegd en
t.z.t. wordt het blokkenschema gevuld. “De programme-
ring op het festivalterrein eindigt voor twaalf uur ’s
nachts, maar we zijn daarnaast bezig met een verlenging
van het programma in de grotere horeca in de dorpen.
Op dit moment onderzoeken we of dat mogelijk is”, be-
sluit Gerrit-Jan. 

Bijeenkomsten
Begin april organiseert Chasing the Hihat twee bijeenkom-
sten waar alle geïnteresseerden welkom zijn om feedback
te geven en vragen te stellen over het evenement. 

Nieuw op Terschelling: 
Eilân 
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Bridge

Uitslag zitting 28 februari

Lijn A:
1 R.Buren - M.Heslinga         63,13
2 C.Stobbe - G.Wiegman        62,50
3 C.de Breed - J.v.d.Pol           56,77
4 A.Boer - E.Cupido               54,38
5 T.v.Veen- R.v.Veen              54,17
6 M.Coltof - K.v.d.Kolk          50,63
7 A.de Jong 
- N.v.Schoonhoven               48,75
8 L.Hillen – W.Cnossen          44,38
9 A.Ramaker – L.Spits           43,75
10 T.Franszen – F.Siderius        42,19
11 T.v.d.Beek – W.de Snoo       33,33

Lijn B:
1 I.Boersma – P.Boersma       61,81
2 T.v.d.Wal – W.Witteveen      59,03
3 F.Schroor –J.Schroor            57,64
4 A.de Hek – N.Ree                57,29
5 G.Lambregts – J.v.d.Wal      56,94
6 R.Cupido – A.Landman      53,47
7 E.Auwen – J.Auwen            53,13
8 E.de Haan – A.Witteveen   48,96
9 P.Niemeijer – A.Witteveen 47,57
10 F.Fiege – O.de Jong              42,71
R.v.Asselt – H.Kinzel          42,71

12 J.Andriessen – W.Buren      40,97
13 R.Bergsma – I.Bergsma      39,24
14 I.Schoustra – A.Smit            38,54

Zaterdagavond 9 maart organiseert
het Whoznext-team samen met de
Stichting Jeugdwerk Terschelling een
survival voor jongeren in de leeftijd-
scategorie van 12 tot en met 17 jaar. 
Ondanks het teruglopende aantal
leerlingen op school blijft de jeugd-
survival ongekend populair bij de
jongeren. Maar liefst vijftien ploegen
van zeven of acht jongeren hebben
zich ingeschreven, terwijl de organi-
satie rekende op maximaal twaalf
ploegen. Met extra inzet en aanpas-
sing van de schema’s is dit ‘pro-
bleem’ opgelost.  

Parcours
Het parcours, dat negen bemande
posten en één blinde post bevat,
heeft – mits de kortste weg wordt ge-
nomen – een totale lengte van 16 km
en bevindt zich in het gebied tussen
de Badweg naar Midsland aan Zee
tot en het bosgebied van West Ter-
schelling. En voor de inwoners van
Kinnum: de route loopt van 17.45
uur tot 00.30 uur door Kinnum.

Vol aan de bak
Het belooft één van de spannendste
edities van de afgelopen achttien jaar
te worden. De strijd om de eerste
plaats gaat volgens de organisatie
tussen de teams Marten Hamstra/
Bas Kramer; Willem Hendrik

Ruijg/Lex Donders en Sander Dijk-
huis/Daniël Miedema, waarbij de
blinde post en/of de intelligentiepost
wel eens de doorslag kan gaan
geven. Iedereen moet vol aan de bak
en mag geen enkel foutje maken
daar een aantal andere teams ook
sterk zijn en ook vol voor de winst
gaan. 

Voorspelling onmogelijk
Bij de acht meidenteams is er vooraf
geen favoriete ploeg aan te wijzen.
De meeste teams zijn volkomen ge-
lijkwaardig en een voorspelling wie
er met de grote beker aan de haal
gaat is vrijwel onmogelijk. 

Wisselbeker
De jongeren gaan bij deze survival
strijden om de Weekblad de Ter-
schellinger Wisselbeker, die beschik-
baar is gesteld door drukkerij De
Eiland-pers. Tevens is er een grote
nieuwe wisselbeker voor het beste
meisjesteam en zijn er prachtige me-
dailles voor de drie winnende overall
teams en de beste drie meidenteams,
eveneens beschikbaar gesteld door
De Terschellinger. De organisatie
heeft het de laatste jaren op financi-
eel gebied prima voor elkaar mede
dankzij Camping Terpstra die we-
derom bereid is gevonden de organi-
satiekosten op zich te nemen, zodat
er nu twee sponsoren zijn die deze
grootste activiteit voor Terschellin-
ger jongeren ondersteunen.

Posten
De prijsuitreiking vindt rond 01.15
uur plaats in Jeugdsoos De Bunker
in Midsland. Het Whoznext-team be-
staat uit Bart Zeeders, Kelvin Mül-
ler, Bent Heeger, Reinetta van
Schoonhoven, Floris van der Bij en
Max Burghgraef en wordt onder-
steund door meer dan zeventig vrij-
willigers. Zij worden begeleid door
jeugdwerker Wim Bakker. Op de Fa-
cebookpagina van De Terschellinger
en op Fodzoeker wordt op 9 maart
om 18.00 uur een drietal posten be-
kendgemaakt waar ouders en be-
langstellenden kunnen gaan kijken.

SPORT

SPORT

AVV Programma

Donderdag 7 maart
Ouse Dôbe    20:15 uur     AVV 2                     - WBS 2

Zaterdag 9 maart
Ouse Dôbe    10:00 uur     AVV JO9-1             - Marrum JO9-2
                    10:00 uur     AVV JO10-1           - ST Jacob JO10-1
                    13:45 uur     AVV/ SCT JO15-1   - Scharnegoutum’70 JO15-1

Midsland      13:30 uur     AVV/ SCT JO17-1   - FC Birdaard JO17-1

Uit:                10:00 uur     Leovardia JO11-3   - AVV JO11-1
                    10:00 uur     Leovardia JO13-2   - AVV JO13-1

Veel inschrijvingen voor Whoznext Jeugdsurvival
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