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Agenda
za 1 april Maandborrel in het Dorpshuis van 17.00-20.00u

za 8 april Palmpasenstokken maken in de kerk om 15.45u

ma 17 april (2e paasdag) Paaslunch van 12.00 uur tot 14.00 uur (bij voldoende opgave) 

Om 14.00 uur eieren zoeken en vanaf 14.30 uur notenschieten 

za 22 april Toneelvereniging Democritus speelt Alles Kits, Dorpshuis 20.00u

za 6 mei Maandborrel in het Dorpshuis van 17.00-20.00u

vr 19 mei Jaarvergadering Dorpsbelangen in het Dorpshuis 20.00u

za 10 juni Maandborrel in het Dorpshuis van 17.00-20.00u

Verwacht
za 9 sept Westernielandrun

zo 24 sept Tocht om de Noord door Westernieland
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Leden gratis  
Niet leden € 7,50 

Zaal geopend 19:00 
Aanvang 20:00 

 

Alles Kits 
Komedie van  

Auteur Rolf Salomon 

Vertaler Carl Slotboom 

Opgevoerd door 

Toneelvereniging  

Democritus  

22 April 2017 

         
              

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpshuis  
“Diekstaal” 

Westernieland 
Na afloop muziek van  

DJ Tuma FM

Souffleuse: J. van Doornik
Regie: J. Kluin

Licht en geluid: Dance Reaction
Grime: K. Meijer

Toneelvereniging

Activiteiten Dorpshuis

Pasen  maandag 17 april
Paaslunch van 12.00 uur tot 14.00 uur, kinderen € 3,50 
en volwassenen € 6,00. 
Opgave vóór 8 april bij: Janet (06 12 56 58 80) of 
Linda (06 28 70 64 96) - gaat alleen door bij voldoende 
opgaven.

Eieren zoeken 14.00 uur verzamelen in het dorpshuis.

Notenschieten begint vanaf 14.30 uur. Er is een baan 
voor kinderen en voor volwassenen.

Maandborrels  worden gehouden op 1 april, 6 mei 
en 10 juni van 17:00 - 20:00 uur.

Wandel 3-daagse

Er is een groepje mensen bezig om te onderzoeken of er 
weer een wandel 3-daagse in Westernieland, Pieterburen 
en Den Andel georganiseerd kan worden. Jarenlang was 
dit een leuk wandel-evenement voor jong en oud. 
Hopelijk gaat het deze zomer nog lukken! U hoort nog...

Oud papier container in voorjaar 2017
Vanaf 10.00 uur ‘s morgens op het parkeerterreintje in de 
weken:  
• 23/05 t/m 30/05 
• 25/07 t/m 01/08

In deze krant

• Fleur de Ville project p3 en 5
• Tocht om de Noord p4-5
• Interview met Sheresma p6
• Sosio na Trabou p7
• Dorpsfilm: ‘t Nijlaand in de picture p8
• Vrouger p8

Kerk in het Dorp - Westernieland

Palmpasenstokken maken!
in de kerk van Westernieland
Zaterdag 8 april 2017
om 15.45 uur
Eén week voor Pasen is het Palmpasen!
Kinderen zijn van harte welkom 
om zelf een palmpasenstok te maken. 
Een palmpasenstok wordt versierd 
met mooie kleuren en eetbare 
symbolen die te maken hebben 
met het palmpaasverhaal.

Om 17.00 uur luiden we met ons 
allen de kerkklok en gaan we met 
versierde stokken een optocht 
houden door het dorp, 
met muziek door Joep Hiep.

Doe jij ook mee?
Geef je dan op, vóór 4 april,
bij Geertje Wijma, 
Addingalaan 4, Westernieland
Email: tawho@xs4all.nl.
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Na de voorlichtingsavond van 23 september j.l. zijn er 

flink wat ontwikkelingen geweest omtrent het Fleur de 

Ville project. In de krant van j.l. december meldde we dat 

het bestuur van Dorpsbelangen zich beraadde over over 

welke vervolgstappen genomen gingen worden. Begin 

van 2017 zou hier dan uitsluitsel over komen. Hieronder 

een uitgebreid verslag van de huidige stand van zaken.

Voorlichtingsavond 23 september
23 september 2016 is er door Dorpsbelangen een 
voorlichtingsavond georganiseerd voor bewoners van 
Westernieland over het Fleur de Ville project.
Er was een grote opkomst met 60 belangstellenden. Elke 
aanwezige heeft op deze avond zijn mening kunnen geven 
over het project en de verkeerssituatie in en rond het dorp.
De meningen waren nogal verdeeld over het plaatsen van 
bloembakken en verkeersdrempels op de Schaapweg.
Het bestuur van Dorpsbelangen verklaarde naar 
aanleiding van deze avond zich nader te gaan beraden over 
de uitvoering van het project Fleur de Ville en dat er een 
nieuwe bewonersbijeenkomst georganiseerd gaat worden 
over deze problematiek.

Intern beraad
In oktober 2016 heeft het bestuur van Dorpsbelangen 
samen met haar verkeerscommissie een vergadering 
hierover belegd. Uitgesproken werd dat niets doen 
niet zal helpen met betrekking tot de vele klachten van 
aanwonenden. Deze groep is toch de eerste belang-
hebbende in deze situatie en er is al jarenlang de wens 
dat er iets gedaan wordt aan het te hard rijden van het 
autoverkeer en de overlast van zwaar verkeer (trillingen 
en ook te hard rijden)

Er kwamen 2 voorstellen op tafel:
1. Meerdere bloembakken plaatsen in het dorp om de 

rechte lijn uit het doorgaande weg te halen (zoals 
gepresenteerd in het oorspronkelijke plan)

2. Twee bloembakken tegenover elkaar plaatsen 
waardoor er een vernauwing (sluis) ontstaat en dit 
aan beide zijden van het dorp uit te voeren. Dit idee 
was door een bewoner op de voorlichtingsavond 
naar voren gebracht. Deze sluizen zouden dan 
aangevuld moeten worden met 2 snelheid-signalering 
matrixborden midden in het dorp.

Proefproject
Het bestuur heeft besloten om eerst het effect van de 
bloembakken als verkeersremmende maatregel nader te 
willen onderzoeken.
Hiervoor wil Dorpsbelangen een proefproject met 4 
bloembakken starten. Dit proefproject zou dan begin 
2017 plaatsvinden. Om voorafgaand aan deze pilot nog 
een bewonersoverleg te organiseren werd niet zinvol 
geach. Omdat er geen nieuwe ontwikkelingen hadden 
plaatsgevonden werd verwacht dat de meningen 
ondertussen niet veel anders zouden zijn.
Een nieuw bewonersoverleg zou dan georganiseerd 
worden na een periode van ca. 3 maanden zodat deze pilot 
geëvalueerd kan worden.
Het pilotplan zal eerst met instanties als het LTO, Qbuzz en 
de Milieudienst worden voorgelegd waarna de definitieve 
vorm van deze pilot aan de bewoners bekend kan worden 
gemaakt.

Daarnaast was het bestuur er van bewust dat midden 
in het dorp soms problemen waren met de doorstroom 
van het (landbouw)verkeer. Vooral bij activiteiten 
van het dorpshuis en op de rijbaan parkeren kan 
doorstromingsproblemen veroorzaken.
Dit was ook door de groep agrariërs bij voorlichtingsavond 
naar voren gebracht. Om deze problemen te tackelen zijn 
de volgende maatregelen voorgesteld:
• Geen bloembakken/obstakels midden in het dorp 

waar de doorstroom lastig kan zijn
• Onderzoek naar de mogelijkheid van een extra 

parkeerterrein in de buurt van het dorpshuis om 
parkeeroverlast te vermijden

• Overlast van overhangend groen voor het 
landbouwverkeer zal door bewoners in combinatie 
met de gemeente opgelost dienen te worden, 
Dorpsbelangen kan hierin een ondersteunende rol 
hebben.

Het bestuur heeft altijd op het standpunt gestaan dat het 
verkeer afgeremd dient te worden naar een acceptabele 
snelheid en niet dat het verkeer in haar doorgang 
belemmerd moet worden.
Obstakels op de weg zouden de snelheid moeten 
beïnvloeden, dat er zo en dan op elkaar gewacht moet 
worden zal daarvan een gevolg zijn. Maar het niet kunnen 
doorstromen in een ongewenste situatie voor alle partijen 
en zal vermeden moeten worden.

vervolg Fleur de Ville project op pagina 5 >

Dorpsbelangen

Fleur de Ville project
de stand van zaken
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1800 wandelaars van de 25 km-route gaan ons mooie 
dorpje meemaken! Een enorme uitdaging en tegelijk een 
prachtige kans, om ons dorp van de mooiste kant te laten 
zien en een blijvende positieve indruk bij de wandelaars 
achter te laten. 

Route door het dorp
Daarom hebben vertegenwoordigers van de verschillende 
verenigingen in het dorp onlangs als voorbereidingsgroep 
alvast de koppen bij elkaar gestoken. De gewenste route 
is besproken en met de organisatie van TodN afgestemd: 
Kaakhornsterweg, Schaapweg, langs de kerk, Dirk 
Wierengastraat, fietspad met zicht op de kolken, Dirk 
Wierengastraat, haven en langs de boerderij van familie 
Bouwman, richting het oude dijkje en Den Andel.

Activiteiten
Er zijn al vele prachtige en wilde ideeën opgeborreld , die 
nu op haalbaarheid onderzocht worden. Denk aan een 
projectie van een woeste zee op de muur van de kerk, 
een kleine tentoonstelling over de historie in de kerk, het 
luiden van de noodklok en het op de één of andere manier 
markeren van de vloedlijn van 1717. 
De toneelgroep gaat een flitsend toneelstukje bedenken 
over een historische gebeurtenis uit de dagen van 
de dijkdoorbraak en dat een aantal keren opvoeren. 
Misschien ook zit Tjarks Visser straks op een of andere 
schoorsteen en kijk uit over het wad. Of hangt iemand 
ouderwetse onderbroeken aan de waslijn, staan een paar 

Het wandelfestival Tocht om de Noord komt op 24 

september door Westernieland. Tocht om de Noord is 

sinds 2006 een culturele ontdekkingstocht voor 5000 

wandelaars met jaarlijks nieuwe thema’s, nieuwe 

culturele uitingen en nieuwe routes. Wel altijd volgens 

de eerste 2 regels van het Gronings volkslied: Van 

Lauwerszee tot Dollard tou en van Drenthe tot aan ‘t wad! 

Thema Kerstvloed van 1717
Dit jaar loopt de route de 1e dag van Termunterzijl naar 
Uithuizen en de 2e dag van Zoutkamp/Vierhuizen naar 
Uithuizen. Het thema voor de Tocht om de Noord 2017 
is de grote Kerstvloed van 1717. In totaal maakte de 
overstroming in Groningen 2276 dodelijke slachtoffers. 
In Westernieland waren dat er 79, bijna alle huizen en 
heel veel vee. De route van de wandeltocht 2017 volgt 
zoveel mogelijk de oude middeleeuwse dijk, die destijds 
doorbrak.  De wandelaar loopt als het ware door een decor 
van driehonderd jaar geleden, terug in de tijd met eten, 
kleding en gebruiken. 

Door Westernieland
Op zondag 24 september doet de Tocht (TodN) ook 
Westernieland aan. Komende van Pieterburen, zullen 
de eerste wandelaars tegen 9 uur hier aankomen, en 
de laatsten rond 14.30 uur. Tussendoor zal het wel even 
druk worden: 1000 wandelaars van de 40 km-route en 

24 september
Tocht om de Noord door Westernieland

Helaas zit de editie van Tocht om de 
Noord 2017 vol. Wandelaars, die graag 
nog mee willen doen, kunnen zich in 
schrijven via de wachtlijst op de website 
van Tocht om de Noord.
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Tocht om de Noord

Vrijwilligers
Er zijn veel handen nodig, bij de voorbereiding (b.v. ook het 
uitzoeken van historische feiten) en vooral ook tijdens de 
dag zelf! Heb je leuke ideeën, vragen, wil je meedoen op 
24 september? 
Meld je dan s.v.p. bij Kristin Wijnja, Dirk Wierengastraat 
79, mail: kristinwijnja@live.nl , telefoon 85 46 11. 

Wil je nalezen wat er al besproken is? Op 
www.westernielandweb.nl staan de samenvattingen.
Op 3 mei 19.30 uur komen we weer bij elkaar in Dorpshuis 
Diekstaal. Wees ook daar van harte welkom!

De TodN-voorbereidingsgroep

buurvrouwen te roddelen, biedt een marskramer zijn 
waren aan en spelen kinderen met een tol. En wekt ook u 
als boer, visser, ambachtsman of huisvrouw Mariaburen 
anno 1717 tot leven. 

De Oude Smidse, het Dorpshuis en de haven kunnen 
herbergen en terrassen worden. Daar krijgen de 
vermoeide wandelaars ouderwetse hapjes, soep en 
drankjes. Daar zijn vele handen voor nodig. Gezellig ook, 
als her en der wat muziek speelt!

Als de laatste wandelaars dan vertrokken zijn, daalt de 
rust in Westernieland weer neer. Dan kunnen we als 
dorpsbewoners even lekker bijpraten en bijkomen van 
deze bijzondere dag, gezamenlijk opruimen, en dan … ook 
blij zijn dat we weer terug mogen keren naar 2017. 

Fleur de Ville project - vervolg

LTO en belanghebbende agrariërs
Begin januari 2017 zijn er door Dorpsbelangen 4 markeren 
aangebracht op het wegdek om aan te geven waar de pilot 
bloembakken zouden kunnen komen te staan.
Het LTO is vervolgens op de hoogte gebracht.

Dorpsbelangen zou nu eerst de pilot met de 4 
bloembakken, die reeds gefabriceerd zijn, gaan uitvoeren. 
Plaatsing van deze 4 bakken (1.20 x 1.20 x 0.50 m) zouden 
desgewenst nog kunnen  worden aangepast. 
De doorgang zal tussen de 3.80 en 4.00 m zijn, waarmee 
een minimale doorgang van 3.50 m is gegarandeerd. 
Voorafgaand aan deze pilot-plaatsing zullen de bewoners 
op de hoogte gebracht worden d.m.v. een infobulletin.

Het LTO stelde dat haar leden in Westernieland de pilot 
beoordeling op zich zouden nemen en hierover contact 
zouden opnemen met Dorpsbelangen. Deze groep 
agrariërs nam echter contact op met de gemeente om hun 
bezwaar kenbaar te maken. Wethouder Mariëtte de Visser 
stelde daarop voor om een onafhankelijke organisatie 
Cumela in te schakelen en met afvaardigingen van de 
partijen Dorpsbelangen, agrariërs, Cumela en gemeente 
in overleg te gaan omtrent de uitvoering van een mogelijk 
pilot project.

Verwachting is dat dit overleg medio april gaat 
plaatsvinden. Het wachten is op de uitkomsten hiervan 
voordat er stappen ondernomen gaan worden.

Bestuur Dorpsbelangen Westernieland

Dorpsbelangen

Op onze website www.westernielandweb.nl kan men de 
verkeersbundel Westernieland downloaden. Hierin staan 
alle activiteiten beschreven die de afgelopen jaren zijn 
ondernomen.

Wegaanpassing Westernieland-Den Andel-
Rasquert voor fietsers

Afgelopen winter is de gemeente Winsum met 
de voorbereiding begonnen zoals het maken van 
technische ontwerptekeningen.
De uitvoering van de wegaanpassingen worden 
meegenomen tijdens de uitvoering van het 
jaarlijksonderhoudsprogramma van 2017 van de 
gemeente Winsum.
Beoogde maatregelen zijn :
• het aanbrengen van een 3-tal wegplateau’s
• het verhogen en aanpassen kruispuntplateau 

Dikemaweg
• het aanbrengen van rode fietsstroken
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Zondagmiddag 26 maart ben ik bij de nieuwe bewoners 

van ons dorp, de familie Salesia. Zij wonen sinds half 

januari in het huis aan de Dirk Wierengastraat nr 4.

René Durenkamp inwoner van ons dorp en mede bekend 

van Bed en Breakfast de Waddenstee begeleidt de 

nieuwe bewoners vanuit zijn organisatie Sosio na Trabou.

Sheresma is met haar 3 kinderen, Shar (8 jaar), 
Jundrick ( 4 jaar) en Shur (1 jaar) vanuit Den Haag naar 
Westernieland gekomen. In werkelijkheid hebben de 
beide meisjes Shar en Shur veel ingewikkelder namen 
maar gemakshalve worden deze nu afgekort. De beide 
oudste kinderen zitten nu op de basisschool de Getijden in 
Pieterburen.

Vanuit Den Haag
Sharesma is juni vorig jaar met haar kinderen vanuit 
Curaçao in Nederland gekomen. In eerste instantie had 
ze onderdak bij een tante in Hoofddorp en later bij een 
vriendin in Den Haag.
Curaçao is een eiland binnen het koninkrijk met de status 
aparte. Haar bewoners hebben een Nederlands paspoort 
en kunnen zich hier vrij vestigen en omgekeerd.
Sharesma is zorgverleenster en wil graag haar studie 
gehandicaptenzorg hier in Nederland afmaken.
Via het maatschappelijk werk kwam ze in aanraking 
met René Durenkamp . Zijn organisatie hielp haar aan 
zelfstandige woonruimte, helemaal in Westernieland (!)

Voor haar kinderen is dit erg prettig. Ze hadden het 
moeilijk om aansluiting te vinden op de grote basisschool 

in Hoofddorp en hadden bovendien last van pesterijen. Nu 
op de kleine school in Pieterburen voelen ze zich op hun 
gemak en hebben ze vriendjes gemaakt en gaan weer met 
plezier naar school.

Warm onthaal
Voor het gezin was het een hele overgang. Men was 
gewend aan de stadse omgeving en kwamen in januari  
van dit jaar met enkel een paar tassen in een klein dorp in 
het koude hoge noorden aan, waar ze bovendien helemaal 
niemand kenden. Ondanks het koude weer was het 
onthaal hier erg warm. Iedereen heette hen welkom. 
Judiëth van Dijk plaatste een oproep op de dorpspagina 
van Facebook en ontving hierop 30 reacties vanuit het 
dorp. Er werden al gauw allerlei spullen door bewoners 
ingezameld. De kinderen kregen volop speelgoed en 
er werden zaken verzameld om om hun huis van wat 
gemakken te voorzien. 

Opzoek
Nu gaat het veel beter. Sharesma fietst dagelijks met 
de kinderen naar Pieterburen en de kinderen kunnen 
vrij buiten spelen. Ze voelen zich hier op hun gemak en 
leren langzamerhand allerlei mensen kennen, ook vooral 
natuurlijk via de school. 
René Durenkamp begeleidt het gezin een jaar lang. 
Ondertussen gaat Sheresma opzoek naar een huurwoning 
in de omgeving want ze wil graag hier in Noord Groningen 
blijven wonen. En in deze tijden van krimp kunnen dorpen 
als Westernieland jonge gezinnen maar al te goed 
gebruiken!

Gerben Edens

Interview

Even voorstellen….

Sheresma

Shurdjienska

Shardjiuska

Jundrick
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Sosio na Trabou

René Durenkamp (60), geboren en getogen in 
Kloosterburen, begon zijn carrière als jongerenwerker 
in Groningen. Sinds 2001 richt hij zich als zelfstandig 
ondernemer op ontspoorde Caribische Nederlanders. 
Zijn organisatie Sosio na Trabou voert projecten uit door 
het hele land. Durenkamp regelt en begeleidt ook een 
eventuele terugkeer naar het thuisland. Hij woont in 
Westernieland, waar hij met partner Judiëth van Dijk Bed 
en Breakfast de Waddenstee drijft.
 
Sosio na Trabou maakt hulpbehoevende Curaçaoënaren 
wegwijs in het oerwoud van regels in het ingewikkelde 
Nederland en begeleidt ze naar scholing en werk. 
De organisatie houdt kantoor in Groningen. “Een stad die 
altijd veel heeft gedaan voor deze groep”, aldus René. 
Momenteel huurt Sosio na Trabou de woning aan de Dirk 
Wierengastraat 4 van Jannes Kadijk om hier (tijdelijk) deze 
van oorsprong Curaçaose familie onder te brengen.

René Durenkamp, dochter Anna en Judiëth van Dijk. 
Jongste zoon David ontbreekt op de foto.

Brocanterie H’Andel in Den Andel Elke vrijdag t/m 
zondag open van 12.00-17.00u.
Brocante, 2e hands spullen, cadeautjes, boeken, 
kleding, bibliotheek, kinderspeelgoed, bakkie koffie/
thee. Je kunt hier een tafel/kast huren voor € 10,- per 
2 week om je eigen spullen te verkopen.

Ouder-Kind-Koffie-Ochtend Elke woensdagochtend van 
9.30-11.30u. Iedereen welkom! € 2,-per x of € 5,- per 
mnd.

Pop-Upgym Fitnessruimte beschikbaar – zonder 
begeleiding.  Elke woensdagochtend van 9.30-11.30u/
vrij-zat-zon van 12.00-17.00u. (€ 2,-per x of € 5,- per 
mnd)

Yin Yoga     Elke maandag van 10 -11.15u 
Mannenyoga  Elke maandag van 20.30 -21.30u
Yang Yoga  Elke dinsdag van  19.30-20.45u
Yogaruimte beschikbaar op vrijdagochtend van 9.00 – 
11.00 u (€ 2,-per x of € 5,- per mnd)

Stoere Kindermiddag  2 april 14.00-16.00u. Met om 
15.45u tentoonstelling van de gemaakte dingen.  (€ 3,00 
per kind / vanaf 8 jaar)  Geef je (kind) nog snel op!

Tussen Kunst en Quiche 15 april 13.00-15.00u. Een 
team deskundigen uit Den Andel en omstreken zal uw 
objecten waarderen, en u waardeert de quiche.

Plantjesmarkt zaterdag 13 mei van 10-12u. op het 
schoolplein. Planten allemaal 1.- ps 
Lekkers bij de koffie.

Locatie: in de voormalige OBS de Holm, De Streekweg 
41, Den Andel www.deholm.net

Bij de buren in Den Andel

Jaarvergadering Dorpsbelangen

Vrijdag 19 mei houdt de vereniging Dorpsbelangen haar 
jaarvergadering in het Dorpshuis. Aanvang 20.00 uur.
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Zo begonnen we: Dertig jaar geleden 

maakten een aantal inwoners van 

Westernieland een dorpsfilm. De film geeft 

een compleet beeld van het dorpsleven in 1985. Er is 

sindsdien veel veranderd in het dorp. We plaatsten 

een oproep om met ons mee te doen om een nieuwe 

dorpsfilm te maken. Niet meer zoals in 1985 met één 

filmcamera maar met de mogelijkheden die er nu zijn. 

Bijna iedereen kan zelf filmpjes maken en samenstellen 

en de filmpjes zijn op verschillend media te plaatsen en 

te zien.

’t Nijlaand in 
   de Picture
 

Afsluiting project
Het lag in de bedoeling in om 2016 net als in 1985 
zoveel mogelijk het dorpsleven op film vast te leggen 
en te bewaren voor de toekomst. Er is veel gefilmd, 
waarvoor dank aan de deelnemers. Er zijn nog wat losse 
eindjes gebleven. Daarom heeft de werkgroep besloten 
om het eerste half jaar van 2017 te gebruiken om het 
filmmateriaal aan te vullen. 
Zo zijn er nog een paar interviews afgenomen. Jannes 
heeft verteld wat er veranderd is in het dorp en Joan en 
Fred hebben verteld over hun “oversteek” van het westen 
van het land naar De Marne en in het bijzonder naar 
Westernieland.

Stukje historie ten tijde van de jaren 80 van de vorige 
eeuw. Grote gebeurtenissen toen: de opening van het 
Dorpshuis in 1981, aanleg van de riolering in 1984 en het 
gereed komen van de eerste dorpsfilm in 1985.

Overzichtsfilm
De eerste stappen zijn gezet om van alle thema`s korte 
filmpjes te maken van ongeveer tien minuten. Herman en 
Joan maakten een versie van activiteiten in en om de kerk. 
Zij vertoonden hun filmpje in een deelnemersbijeenkomst. 
Het ligt in de bedoeling om van meerdere thema`s korte 
filmpjes te maken. Als slotakkoord zal er een niet al te 
lange overzichtsfilm gemaakt worden van de activiteiten in 
het jaar 2016.

In de tweede helft van 2017 ronden we de werkzaamheden 
af. We kunnen het als werkgroep niet alleen. We zijn 
daarbij hulp deelnemers nodig. In een nog volgende 
deelnemersbijeenkomst willen we daar graag afspraken 
over maken.

Het filmproject loopt af. Westernieland is een 
levend dorp waar altijd wel wat veranderd 
en waar later misschien van gezegd wordt: 
“Hadden we het maar vastgelegd”. Wat te 
denken van de schuur van de Rixtumaheerd 
die na een lange dienstperiode plaatst maakt voor een 
nieuwe schuur of de Tocht om de Noord die dit najaar door 
het dorp zal gaan. Het zou mooi zijn dat vanuit particulier 
initiatief dergelijke beelden vastgelegd en gepubliceerd 
worden. 
Er is mede door het filmproject een podium gecreëerd: 
www.westernielandweb.nl
Niet allen te gebruiken voor filmpjes, maar ook voor 
aankondigingen van activiteiten van verenigingen. 

Voor nadere informatie kun je terecht bij Theo Wijma, 
voorzitter van Dorpsbelangen. Zijn gegevens - 
mail: tawho@xs4all.nl, tel: 52 82 00. 

De werkgroep: Theo Wijma, Koos Eising en Wiebe Zorge

Dorpsfilm

Vrouger
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Oktober 1984 - t Mout eerst minder worden veur t beter 
wordt. Westernieland krijgt riolering


