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Een kruis van verdienste

▲

Op woensdag 14 april ontvingen tijdens een publieke ceremonie op het Plein,
hartje Den Haag vijftien militairen een onderscheiding voor getoonde moed in
Afghanistan. Eén van de militairen die door demissionair minister Eimert van
Middelkoop een kruis van verdienste kreeg opgespeld was Jurjen Abma.
Jurjen kreeg de onderscheiding vanwege zijn optreden tijdens een patrouille op
21 februari 2008, in de omgeving van het plaatsje Kakarak. Luitenant Abma was
op dat moment mentor bij het Operational Mentor and Liaison Team ter ondersteuning van een Afghaanse legereenheid. Doel van de patrouille was zichtbare
aanwezigheid voor de bevolking en het eventueel onderkennen en bestrijden van
Talibanstrijders.
pag.13

Jurjen met enkele van zijn eilander schoolkameraden in de Ridderzaal vóór
de plechtigheid. V.l.n.r.: Christiaan Wiersema, Arnold van der Wal, Harm Jan
Dingemanse, Jurjen Abma en André Nijdam.
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Agenda 1 mei - 1 juni 2010
do 29 april
vr 30 april

20.15

zo
zo
di

14.00
14.00
18.30-20.30

2 mei
2 mei
4 mei

wo 5 mei
wo 5 mei
do 6 mei
do 6 mei
za 8 mei
wo 12 mei
do 13-zo16 mei
do 13-zo 16 mei
za
zo
do
vr

11.00-13.30
19.00
14.00-16.00
10.00-16.00
10.00

15 mei
06.00
16 mei
10.00-16.00
20 mei
15.00 uur
28-zo 30 mei

Concert Haydn Jeugd Strijkorkest, COS
Koninginnedag, zie het programma in deze
Dorpsbode
Tossmiddag voor leden en niet-leden, Hinneleup
Haydn Kamermuziek Concert, COS
Dodenherdenking, zie het programma in deze
Dorpsbode
Spreekuur zorgverz. De Friesland, Dorpshuis
Ophalen oud papier
Rommelmarkt, COS
16.00, 19.00, 21.30 Films in het Dorpshuis
Nat. reddingbootdag, Veerdam
Koken in de Riich
Circustheaterdagen
Vloedlijn, project studenten muziek en beeldende
kunst, oude brandweerkazerne
Vroege vogels, Bezoekerscentrum
Vliegerdemonstraties, Strand, einde Badweg
Uitstapje naar de Jachthaven
Waddentoernooi op Schiermonnikoog

Meer informatie op de digitale activiteitenagenda van Schiermonnikoog: www.lytjepole.nl

Exposities
Tentoonstelling schilderclub De Kwast, Bezoekerscentrum
Tentoonstelling ‘Merklappen van en op Schiermonnikoog’, Bezoekerscentrum
● ‘What a wonderful world2’, fototentoonstelling, Soepboer Rijwielverhuur
● ‘Impressies langs de vloedlijn’, foto-expositie van Jouke de Jong, Vitamaris
● Foto-expositie Jeppe Homan, ZMC
●
●

Inleveren kopij:
Dorpsbode nummer 10 (15 mei): 4 mei, uiterlijk om 20.00 uur
Dorpsbode nummer 11 (1 juni): 21 mei
Aanleveren van kopij bij voorkeur digitaal: per e-mail, memory-stick of diskette.
Lever kopij niet dubbel in, dus bv NIET per e-mail en voor de zekerheid ook nog per post.
Redactieadres: Middenstreek 44, 9166 LP Schiermonnikoog, tel 0519-53 11 42,
redactie@dorpsbode.nl

Advertenties (zie colofon):
Vermeld bij het opgeven van een advertentie s.v.p. :
- het gewenste formaat: 1/4, 1/2 of een hele pagina en
- het adres waar de rekening naar toegestuurd moet worden.
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Het einde komt als je het niet verwacht
Onze moeder, onze oma rust nu zacht
Berustend en rustig is ze van ons heengegaan
Ze zal altijd in ons geheugen blijven staan

25 juli 1927

10 april 2010

In alle rust is overleden onze lieve moeder, grootmoeder en oma

Wilhelmina de Ruiter
weduwe van Gerard de Haan
in herinnering :
Almelo :

Joke Noordzij-de Haan
Frans Noordzij
Marijke Sauer
Geert en Mariëlle

Glimmen :

Mariet van Veen-de Haan
Jan van Veen
Hendrik en Carolijn
Wilma en Rob
Teelkien

Schiermonnikoog :

Zwier de Haan
Rimada de Haan-van Bon
Berend
Rink

De afscheidsdienst heeft inmiddels plaats gevonden op donderdag
15 april in de Got Tjark te Schiermonnikoog
Hierna heeft de crematieplechtigheid plaats gevonden in Groningen.
Wij willen iedereen hartelijk danken voor het medeleven tijdens haar
ziekbed en haar overlijden. De vele kaarten, bloemen, brieven en
belangstelling waren hartverwarmend.
Correspondentieadres: Boerhoorn 12, 9756 CL Glimmen
mevrouwdehaanderuiter@hotmail.com
4
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Vereniging Dorpsbelang Schiermonnikoog

Programma Koninginnedag
Het bestuur Vereniging Dorpsbelang Schiermonnikoog

Vrijdag 30 april 2010
Koningin Beatrix viert op vrijdag 30 april haar 30-jarige regeringsjubileum. Wij willen hier
weer een bijzondere dag van maken. Koninginnedag valt dit jaar precies samen met de
start van de meivakantie. We verwachten dat veel gasten pas in de loop van de dag op het
eiland aankomen. Veel eilanders zijn op deze dag druk aan het werk of gaan met vakantie. Daarom hebben wij dit jaar voor Koninginnedag een aangepast programma gemaakt.
Bovendien gaan we niet al ons kruit verschieten, want ook van de 65-jarige bevrijding op
vrijdag 11 juni willen wij een feestelijke dag maken.
Vrijdagochtend: koffie met oranjekoek op de Willemshof
11.00 uur:
Zingen van het Koninginnedaglied door de eilander kinderen.
11.05 uur:
toespraak door burgemeester Swart, gezamenlijk zingen van het Wilhelmus
onder begeleiding van IN.
11.10 uur:
Koffieconcert I.N.
Vrijdagochtend: vrijmarkt op de Willemshof
11.30 uur tot 13.30 uur: Om 11.30 uur start de kindervrijmarkt op de Willemshof. Voor
een aantal zaken hebben we al gezorgd: twee springkussens, een ranjakoe en een muzikale verrassing. Het is natuurlijk leuk als kinderen (zelfgemaakte) spullen gaan verkopen.
Het zou nog leuker zijn als de kinderen met originele acts het publiek gaan amuseren. Wat
te denken van een rollator/beddenrace, steltlopen, spijkerslaan, muzikale optredens etc.
We hopen dat kinderen samen met hun ouders alle creatieve registers opentrekken.
Vrijdagmiddag: filmmiddag in het Dorpshuis: entree gratis!
14.00 uur: Voor de jeugd tot 12 jaar: Hoe tem je een draak (Nederlands gesproken).
Avontuurlijke animatiefilm van de makers van Shrek, Madagascar en Kung Fu Panda over
stoere Vikingen en wilde draken (adviesleeftijd 6 jaar).
16.00 uur: Voor de jeugd vanaf 12 jaar: Kick-Ass. Student Dave Lizewski wil niets liever
dan de superheld uit zijn favoriete stripboek worden. Let op! kinderen onder de 12 jaar
worden niet toegelaten.
Wij hopen u allen te mogen verwelkomen op vrijdag 30 april. Vergeet u niet om op 30
april het dorp zo feestelijk mogelijk aan te kleden?
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De Schoorsteenspecialist

Binnenkort op uw Eiland

In de week van 31 mei tot 4 juni ben ik weer
voor werkzaamheden op Schiermonnikoog
Laatste dag van opgave afspraken 29-5-2010

Voor reparatie en levering
materiaal svp
vroegtijdige aanmelding!!!

✰
✰
✰
✰
✰

Onderhoud / Renovatie Rookkanalen
Plaatsing Inzethaarden / Houtkachels
Bouwadviezen
Dak- en Gevelreiniging
Tevens Video-inspectie

Siegfried Frey
Hoofdweg Oost 3
9944 BV Nieuwolda
Telefoon 0596-541974 (svp na 18 uur)

Een goed onderhouden schoorsteen...

Uw levensbelang!

Hellema notarissen Dokkum e.o.
(Voorheen Miedema Metslawier/Hellema Dokkum)

Iedere tweede en vierde woensdag van de maand wordt zitting gehouden
in

Dorpshuis "ONS CENTRUM"
Komende zittingsdagen: 12 mei en 26 mei
Tijd: 10.30 - 14.00 uur
Kantooradres:
Postadres:
Tel/fax
e-mail:

Hoge Pol 18 te Dokkum
Postbus 72, 9100 AB Dokkum
(0519) 294915/293234
notaris@hellema.knb.nl

Het is aan te raden een afspraak voor deze zitdagen te maken.
U kunt ons vrijblijvend en zonder dat daar direct kosten aan verbonden zijn raadplegen
en om advies vragen.
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Programma 4 mei
Namens 4 mei-comité, Wyb Jan Groendijk
18.30 Samenkomst in de Got Tjark

muziek door Jan Kees Schelvis en Joke
Borstlap.

18.45 Aanvang herdenking
(in de kerk)

tijdens deze bijeenkomst zal de levensgeschiedenis van het oud-burgemeesterspaar Van den Berg centraal staan.

19.00 Kranslegging bij de plaquette

door burgemeester L.K.Swart en de heer
J.E. van den Berg, gevolgd door het zingen van het eilander volkslied, begeleid
door fanfarekorps IN.

19.05 Vertrek Stille Tocht
naar Vredenhof

verzoeke de stilte tijdens het lopen op
de heenreis niet te verstoren met
gesprekken.

19.40 Aankomst op Vredenhof

waar de volksliederen van de nationaliteiten van de mensen op Vredenhof
begraven, gespeeld zullen worden, in de
volgorde: Marokko, Nieuw Zeeland,
Australië, Polen, Frankrijk, Duitsland,
Canada, Engeland. Trompetsignaal

20.00 Stilte
Zingen van het Wilhelmus
Kranslegging

door twee leerlingen van de basisschool,
gevolgd door burgemeester L.K. Swart en
mevrouw J. Folmer.

Gedicht

door mevr. L. van Veelen.

Afsluiting

waarbij het fanfarekorps als eerste de
begraafplaats zal verlaten, gevolgd door
het 4 mei-comité en de genodigden.

De Dorpsbode van 1 mei 2010
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20.20 Terugtocht naar het Dorpshuis waar u koffie zal worden aangeboden.
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BOUWBEDRIJF B. MEINTEMA
PAASLANDWEG 6 9166 PV SCHIERMONNIKOOG
T: 0519 - 53 12 76

F: 0519 - 53 10 11

E: info@bouwbedrijfmeintema.nl

M: 06 54 22 30 47

●

NIEUWBOUW

●

RENOVATIE

●

VERBOUW

●

RESTAURATIE

●

ONDERHOUD

●

MACHINAAL TIMMERWERK

●

BADKAMERS

●

LEVEREN/PLAATSEN KEUKENS

●

LEVEREN/PLAATSEN HOUTEN- EN KUNSTSTOF KOZIJNEN, RAMEN
EN DEUREN
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Moet het herdenken van die oorlogsdoden
nu niet eens afgelopen zijn?
Arend J.Maris (lid 4 mei-comité)
Zolang we leven dragen we onze doden met ons mee. Zolang wij ons hen herinneren blijven onze doden leven. Voor de vijfenzestigste keer zullen ook dit jaar
op de avond van 4 mei overal in het land duizenden mensen opnieuw zich verzamelen en luisteren naar verhalen over miljoenen mensen die, bij naam of
naamloos, tijdens de periode 1940-1945 zijn omgekomen. Op grond van hun
levensovertuiging, gelaatstrekken of welk willekeurig ander motief werden ze
door brute laarzen vertrapt, afgeschoten, opgehangen, vergast of doodgehongerd.
We zijn nu heel wat verder in de tijd en hebben inmiddels heel veel geleerd, nietwaar. Dat was toen en gebeurt nu toch niet meer! Is dat zo? Daarvan ben ik niet
zo zeker. Wat zeg ik? De stroom bloed van gedode zielen is sinds die oorlog niet
opgedroogd. Niet op zo’n wereldschaal als toen, veel verspreider, frequenter,
vaak ver van ons bed, soms griezelig dichtbij. Dan staan we even stil en huiveren.
Het leven gaat echter verder en wij dus ook. We zijn gewend geraakt aan al het
dagelijkse geweld tussen staten, bevolkingsgroepen en personen. Het lijkt erbij te
horen. We voelen ons onmachtig, laten ons er door afstompen, sluiten ons er
voor af. Noodgedwongen hebben we het dagelijkse geweld als natuurverschijnsel
geaccepteerd. Op de avond van 4 mei van elk jaar herdenken we samen niet
alleen alle oorlogsdoden uit de laatste wereldoorlog, maar gelijktijdig ook alle
doden die sindsdien, tot op de dag van vandaag, op een gewelddadige wijze zijn
omgebracht. Door de herdenking zo te verbreden, zal ze nooit afgeschaft worden.
De zogeheten stille tocht, zoals die hier naar het oorlogskerkhof Vredenhof, verandert dan in een zwijgende demonstratie tegen elk dodelijk onrecht ver weg en
dichtbij, een demonstratie tegen alle geweldenaren waar ook ter wereld en vooral ook tegen de geweldenaar die we zelf zijn.
■

van het ’Witte Huis’

Bekendmakingen
Onderstaande bekendmakingen verschenen eerder in de gemeentelijke nieuwsbrief.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente (0519) 535050.

▲

Bouw- en sloopaanvragen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen zijn ingekomen waarin een bouw- of sloopvergunning wordt gevraagd voor:
● het slopen van een bedrijfswoning, Melle Grietjespad 17;
● het oprichten van een bedrijfswoning, Melle Grietjespad 17.
De Dorpsbode van 1 mei 2010
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ZONDER BAGAGE OP DE FIETS,
IN DE BUS OF LOPEN?
Wij brengen uw bagage naar alle
bestemmingen op Schiermonnikoog !
Voor inlichtingen of reserveringen zie
www.elektrischvervoerschiermonnikoog.nl
of bel 06-31 043 566.
Elektrisch Vervoer Schiermonnikoog

Zonneboilers - Warmtepompen - Zonnecollectoren

www.tbwl.nl Tel.: 06 - 517 113 19

Nu extra hoge subsidies
Lagere maandlast, tot wel 70% !!

Maatwerk in duurzame energie
10
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Uit de burgemeesterskamer
Bert Swart
Bezoek Saba
De burgemeesters van de Waddeneilanden hebben regelmatig overleg met vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er wordt dan ondermeer gesproken over de positie van de eilanden ten opzichte van de zogenaamde walgemeenten. Een vertegenwoordiger van de Bovenwindse eilanden is bij dit
gesprek aanwezig omdat deze eilanden (Saba, Bonaire en Sint Eustatius) sinds
kort als gemeenten van Nederland worden aangemerkt.
Het eiland Saba is wat betreft het aantal inwoners vergelijkbaar met
Schiermonnikoog. Onlangs zijn wij benaderd of wij iets over onze ervaringen willen vertellen op Saba en mogelijk Sint Eustatius. Onderwerpen die op de agenda
staan zijn onder andere het voorzieningenniveau in het algemeen, maar mogelijkheden op het gebied van onderwijs, thuiszorg, sociale structuur en veiligheid
in het bijzonder. Eveneens zal aandacht worden besteed aan de gemeentelijke
organisatiestructuur van Schiermonnikoog.
Hoe houdt ons eiland zich, op een kwalitatief goed niveau staande in de huidige
complexe bestuurlijke wereld? Theo de Vries zal als geboren en getogen eilander,
vanuit zijn zeer rijke ervaring, o.a. vertellen over de planvorming op
Schiermonnikoog en hoe wij de burgers erbij betrekken. Gedacht kan onder
andere worden aan het structuurplan, het woonplan en het beheerplan Nationaal
Park.
Vanuit Schiermonnikoog zijn wij erg benieuwd naar de ervaringen op Saba. Theo
de Vries en ondergetekende zullen, ijs en wederdienende, in de periode van 5
t/m 13 mei a.s. vertoeven bij onze collega-gemeenten. Bijzonder aangenaam verrast was ik over de belangstelling van de vele eilanders. Schijnbaar willen veel
mensen met mij en Theo op reis.
Tot slot
Een enkele keer zegt een spreuk meer dan een lang verhaal.
Op deze spreuk werd ik onlangs geattendeerd:
“Jammer dat mensen geen problemen kunnen ruilen;
Iedereen weet namelijk hoe hij die van een ander moet oplossen”.

De Dorpsbode van 1 mei 2010
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AMELAND
Ridderweg 4
9161 AA Hollum
Tel. (0519) 55 43 66
Fax (0519) 55 48 63

RIDDER
TRANSPORTEN

SCHIERMONNIKOOG
Veerweg 6-8
9166 SL Schiermonnikoog
Tel. (0519) 53 18 51
Fax (0519) 53 13 75

✔ DE eilander transportonderneming die op persoonlijke wijze alle uiteenlopende transportdiensten verleent.
✔ Met eigen distributiecentrum op de Newtonweg 3b te LEEUWARDEN.
✔ Dit betekent een zeer snelle levering van uw goederen uit alle windrichtingen.
✔ Voor meer informatie komt u even langs op Veerweg 8 te Schiermonnikoog of
bel ons even.

Op- en overslagmogelijkheden te

★
★
★
★
★

Stickers
★ Logo's
Glasstralen
★ Vlaggen
Autobelettering
★ Glasfolies
Reklameborden
★ Spandoeken
Full colour stickers / foto's
★ Visitekaartjes

- Leeuwarden
- Dokkum
- Lauwersoog

Complete Lichtreklame
(Neon, Gevelletters,
Lichtbakken, Tijd/Temp.Klok,
Dia-bakken, Lichtkranten).

Parkeerterreinen- en autoboxverhuur te Lauwersoog

P

Scheepspark b.v.
Postadres:
Zeedijk 11
9976 VM Lauwersoog
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Telefoon 0519 - 349139
Telefax 0519 - 349492
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Een kruis van verdienste
Vervolg van pag. 1

Al snel ging het mis. De eenheid liep in een zware hinderlaag. Jurjen doet hierover zelf verslag:
“We gingen een gebied in
waar al enige tijd geen ISAFeenheid meer was geweest.
Op een bepaald moment ging
ik samen met militairen van
het Afghaanse nationale leger
(Afghan National Army, ANA)
een gebouw inspecteren. Van
nog geen tientallen meters
afstand werden we opeens
met
heftig
mitrailleurvuur
beschoten. Ik drukte meteen
2 Afghaanse militairen een
greppel in en probeerde zelf
om het gebouw heen te lopen
om te kijken of twee andere
ANA-soldaten ongedeerd waren. Ik zag dat een van hen gewond was, maar door
het hevige geweervuur kon ik absoluut niet bij hem komen en riep dat hij moest
blijven liggen. Ik trok het gebouw in om het te zuiveren. Door het dekkingsvuur
van de rest van mijn eenheid, konden de andere ANA-militairen ook het gebouw
bereiken en zich verschansen. Uiteindelijk kon de hele groep met de gewonde
ANA zich via een gat in de muur terugtrekken naar de rest van de eenheid.

▲

Het vuurgevecht met de Taliban ging al die tijd gewoon door. Aangekomen in de
quala waar de rest van de eenheid zat, heb ik luchtsteun aangevraagd.
Toen we wisten dat we steun zouden krijgen, hebben we eerst alle ramen uit de
quala geslagen omdat het glas ons zou kunnen verwonden, want dit was een duidelijke danger close-situatie. Op nog geen 125 meter sloegen de bommen in.”
Het bombardement brak de tegenstand van de Taliban. In de ontstane chaos kon
de patrouille van Jurjen zich veilig terugtrekken en aansluiten bij de eigen troepen een paar honderd meter terug in de veilige groene zone. Na een korte reorganisatie vertrok de patrouille weer naar de gebombardeerde locatie om een
inventarisatie te maken. Jurjen zegt hierover:
“We namen stelling in om te zien welke schade er was. Hier troffen wij naast
De Dorpsbode van 1 mei 2010
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■

resten van wapens en raketten ook een aantal vrouwen en kinderen verstopt in
een kleine bunker. Onze medic controleerde hen. Gelukkig waren zij ongeschonden gebleven. Door direct terug te keren naar zo’n plek en zelf de schade op te
nemen, maakten we meteen een statement naar de Taliban. Dat zegt wel iets
over het functioneren van onze eenheid.” (EJ)

Mag ik uw aandacht...
Rommelmarkt
Op donderdag 6 mei, van 14.00 tot 16.00 uur, is er een rommelmarkt in het
Ontmoetingscentrum aan de Langestreek. U kunt hiervoor nog steeds spulletjes
kwijt na een telefoontje aan Tom Klontje (tel. 53 13 68) en/of Aukje Faber
(tel. 53 19 87).
Aukje Faber
Collecte
De Simavi-collecte, gehouden van 15 t/m 20 maart, heeft een bedrag opgebracht
van € 545,45.
Alle gevers en collectanten: hartelijk dank!
Truus Klontje
Verzorgpony
Hoi, mijn naam is Noor Jarigsma. Ik kom uit Haarlem en ben bijna 10 jaar oud.
Komende zomer ben ik van 17 juli tot 20 augustus met vakantie op
Schiermonnikoog. Nu ben ik dol op pony’s en paarden en zoek ik een pony die
ik in de vakantie kan verzorgen. Ik kan goed borstelen en vind het fijn om dat
elke dag te doen. Als ik je kan helpen zou je me dan willen bellen?
Telefoon 06 413 464 49.
Verhuisd
Na een winterse verbouwing zijn we verhuisd naar onze nieuwe stek:
Vierhuizen 2, 9166 RA Schiermonnikoog.
Welkom!
Simon Perdok, Saskia Klontje en Robin
■
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BEDANKT !
Hilda, Anja, Geertje, Loes
An, Douwina, Brenda, Sanne
Lina, Annet, Greetje, Daphnie
Bertha, Jackeline, Astrid
Jaqueline, Femke,Romy
Mirte , Klaske, Bea, Rene
Gert-Jan, Folkert, Theo
Boudewijn, Thijs, Sjouk,
Monique, Myrte, Nine,
Miranda, Robert, Dick, en
De dames van COS
Het was weer fantastisch!!
Monica &Eddy

Kans op gratis natuurcoachgesprek
Julia Arnscheidt en Josje Kooistra

▲

Maak kans op een gratis natuurcoach “gesprek” bij Coachingopschier – voor alle
leeftijden!
Wat houdt je bezig? Wat wil je graag? Waar loop je tegen aan? Wat kan anders,
beter?
Sinds ongeveer een jaar zijn wij, Julia Arnscheidt en Josje Kooistra, actief met
Coachingopschier. Coaching is voor iedereen. Coaching is steeds meer “gewoon”.
Even weer het goede pad opzoeken. Als je vragen hebt op het gebied van relaties, werk, als je niet lekker in je vel zit, dan is het plezierig om daar iets aan te
doen. Heel zinvol ook. Wat precies, dat weet je zelf het beste. Je kunt er alleen
vaak niet bij, bij alle onbewust opgeslagen informatie. Een coach helpt jou daarbij. We hebben allebei een gedegen coachingsopleiding. Julia is co-active coach
en Josje is Master NLP. Beiden zijn ook natuurcoach. De kracht van de natuur
gebruiken wij bij de coaching. De natuur doet iets met je. Je ziet de zee, je hoort
de wind, je voelt de zon, je proeft het zout… Je komt bij waar het je echt om
gaat. Door coaching krijg je rust, weet je en voel je hoe je verder wilt.
16
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Het mooie is, dat er geen verhaal verteld hoeft te worden. Het gaat als vanzelf.
Niets hoeft. De sfeer is heel ontspannen. Het is niet “eng”. Coaching helpt ook bij
conflicten, depressies en verliesverwerking. Bij het maken van keuzes en een
heleboel andere vraagstukken. Wij coachen het liefst buiten, maar binnen kan
natuurlijk ook.
Vaak is het een kwestie van communicatie, van inzicht krijgen in je leven, je relaties, je situatie thuis, op school of op het werk . De ander of de situatie kun je
niet veranderen. Je kunt wel bepalen hoe jij ermee om gaat. Je krijgt ook handvatten om thuis de goede stemming/houding vast te houden.
Om mensen gratis kennis te laten maken met ons prachtige, zeer zinvolle werk
zal er van 1 mei tot en met 4 mei 16.30 uur bij de VVV een bus hangen, waar je
je wens, probleem of vraagstuk in kunt doen. Wij trekken daar dan 3 mensen uit,
die een gratis coachingsgesprek in de natuur aangeboden krijgen. Je wordt dan
dinsdag om ca. 17 uur gebeld. Grijp je kans. Je gaat anders weg, dan je gekomen
bent! Er is helderheid. Er is rust en ruimte en dat voel je.
Schrijf gewoon je wens, naam en telefoonnummer op een briefje en deponeer
dat in de bus of mail hem naar ons als je in aanmerking wilt komen voor een gratis coachingsgesprek.
Mocht je vragen hebben of een afspraak willen maken, dan kun je natuurlijk altijd
bellen of mailen met één van ons:
Julia (tel. 06-25007217, juliaarnscheidt@coachingopschier.nl) en Josje (tel.
06-55194761, josjekooistra@coachingopschier.nl). Kijk ook eens op onze site
www.coachingopschier.nl .
Gelijkwaardigheid, wederzijds respect en vertrouwen zijn voor ons vanzelfsprekend.
■

Limerick
Beste Joost, schrijft Agnes uit Kerkrade,
Hoe komt het met de Promenade?
Meid, blijf jij maar thuis,
die is hier een kruis,
de zuidlijn moet eerst op de spade!
Joost

De Dorpsbode van 1 mei 2010
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Het wonder van de Meidoorns
Stella van Acker
Het is mei. Wanneer zullen de meidoorns bloeien? In begin mei of later dit jaar door de koude
winter? En zal ik ze weer schilderen?
De mooiste plek, vol meidoorns, ligt in het westen in de Hertenbosvallei met als achtergrond
de hoge witte duinen. Veel eilanders weten dat
en gaan daar kijken en vertellen elkaar over de
schoonheid. Elke boom is anders en toont zijn
bloemen in alle tinten wit of roze. En dan de
geur. De bijzondere geur van meidoorns.
Soms in mijn dromen zijn ze er opeens niet
meer zoals ooit de roze meidoorn achter de
Berkenplas die opeens gekapt werd. Elk jaar
ben ik bezorgd: Zullen de bomen niet ziek zijn?
Worden de berken niet te hoog en verstikken
ze de meidoorns niet? Is er niet teveel lawaai
van groepen waardoor de beleving van de schoonheid wordt aangetast?
Op mijn papier of doek zullen ze nooit geuren, bloeien en zo mooi zijn. Maar
zolang de meidoorns er staan, zal ik ze bewonderen en ze benaderen vol eerbied.
■

Even voorstellen
Francine Venselaar
Bladert u even terug naar pagina 2, het grijze
blok? Daar staat namelijk een nieuwe naam in
het colofon. De hoogste tijd om deze nieuwe
redacteur aan u voor te stellen.

▲

Mijn naam is Francine Venselaar en ik woon
sinds oktober 2009 voor vier dagen per week op
Schiermonnikoog bij Erik Jansen. Vóór die tijd
was ik al vaak op het eiland te vinden: in de
zomer als vrijwilliger bij het Vrijwilligers
Collectief (excursies vanuit het Bezoekerscentrum) en in de winter om samen met
Erik rond te dwalen over het eiland en om hem in weer en wind mee te slepen
18

De Dorpsbode van 1 mei 2010

naar de Balg. Ik houd van Erik en van het eiland en heb daarom de stap gezet om
me hier op het eiland te vestigen.
Ik ben geboren in Nijmegen, maar opgegroeid in Zwolle. Daar heb ik ook mijn
twee studies gevolgd en afgerond (journalistiek en lerarenopleiding geschiedenis).
Tussen de studies door heb ik bij verschillende bedrijven en scholen gewerkt.
Daarnaast ben ik twee keer voor langere tijd naar Australië geweest om te reizen
en te werken op verschillende biologisch gerunde boerderijen. De afgelopen tien
jaar keerde ik ook steeds terug naar Schiermonnikoog met zijn uitgestrekte,
prachtige landschap… én naar Erik.
Sinds oktober werk ik twee dagen per week vanaf Schiermonnikoog als ‘docentop-afstand’. In die hoedanigheid begeleid ik leerlingen die om een of andere
reden niet naar een gewone school kunnen. Deels zijn dit leerlingen met een
vorm van autisme en deels zijn dit leerlingen die met hun ouders in het buitenland zitten.
Drie dagen in de week woon ik nog in Zwolle en werk ik bij uitgeverij Kluwer in
Deventer. Ik hoop binnenkort op Schiermonnikoog een baan te vinden zodat ik
volledig naar het eiland kan verhuizen.
De afgelopen maanden merk ik dat steeds meer mensen mij herkennen of groeten op straat. Een vreemde gewaarwording voor iemand die uit een anonieme
stad komt en die zelf wat moeite heeft met het herkennen van mensen! Het voelt
als een warm welkom.
■

De komende maanden en jaren treffen we elkaar vast een keer.

In memoriam
Leden en bestuur van seniorenkoor Ûs Ferdyvendaasje

■

Op 10 april j.l. overleed mevrouw Wies Teertstra-Kuipers. Zij was Erelid van ons
koor.
Wij gedenken haar met weemoed, vreugde en dankbaarheid. Vreugde dat zij
ondanks haar slechte gezondheid gedurende de laatste jaren zo veel heeft kunnen meebeleven met het koor. Tot kort voor haar overlijden bezocht zij nog, als
haar conditie dat toeliet, onze wekelijkse repetities en zij genoot daarvan. Zingen
betekende zoveel voor haar. Dankbaar zijn wij voor het vele dat Wies betekend
heeft voor het koor gedurende de vele jaren dat zij lid was, en tijdens haar voorzitterschap. Weemoed voelen wij omdat wij haar nu moeten missen.
De Dorpsbode van 1 mei 2010
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Schiermonnikoog februari 2010

HET WEER

© Weerstation Het Groene Glop VU/Amsterdam
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Vredenhof
Was weer op Vredenhof
in deze hoorbare stilte
witte stenen met de vele namen
rustend op vergane stof
uit alle hoeken vanwaar zij kwamen.
Het is altijd weer deze stilte
waar ik naar luisteren kan
wetend het doel waarvoor zij kwamen
ieder zeker van zijn nut
voor altijd alleen in namen.
De strijd die zij streden
vriend en vijand op deze grond
het doel wat zij bevochten
de vrede die zij allen zochten
hun namen zwevend uit mijn mond.
De stilte die mij hier omringt
voel ik als een stil gebed
In de verte een eenzame vogel
Voor hen een diepe rust
Eeuwig vrede nu, na de laatste kogel.

Wim Berendsen
20 jaar badgast op Schiermonnikoog
Met dank aan de fam. Jac. Visser
■
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Kamermuziekfestival presenteert:
Ode aan Brahms
Georges Mutsaerts
Het doet ons een groot plezier om het programma van de negende editie van het
kamermuziekfestival ( 2 t/m 7 oktober) aan u te presenteren.
Deze editie zal in het teken staan van een Ode aan Brahms. Een eerbetoon aan
een genie. ’t Is daarmee ook een Ode aan de poëzie van Hoffmann en Heine, aan
de muziek van Bach en Beethoven, zelfs aan de Duitse volksaard. Maar de Ode
geldt vooral de Romantiek: spannende sprookjes, stoere heldenverhalen en dromen van verre landen. Uitgevoerd worden o.a. het vermaarde Pianokwartet Op.
60, het Sextet Op. 18 en Romantiek van het zuiverste water, gebaseerd op Tiecks
ridderroman, Die schöne Magelone.
Naast Brahms uiteraard ook aandacht voor zijn mentor Schumann, en andere
componisten die hem beïnvloedde.
Zo’n 35 musici komen naar het eiland om (o.a.) deze Ode klank en kleur te
geven. Daarnaast nog veel meer mooie en interessante muziek. Zo geeft Ramon
Lormans een marimba recital en wordt de woensdagavond in het
Ontmoetingscentrum opgeluisterd door de groep Frommermann, vermaarde
‘comedian harmonists’, normaal werkzaam als solisten bij de grote orkesten
en/of de opera.
Dit jaar veel aandacht voor jong toptalent. Naast de al genoemde Ramon
Lormans, die ook zal samenspelen met saxofoniste Eva van Grinsven, komen het
Syrene saxofoonkwartet, de violiste Rosanne Philippens, en laureaat van het
Koningin Elisabeth Concours de violist Lorenzo Gatto, pianist Yuri van Nieuwkerk,
en de (op dit moment nog niet bekende) winnaar van het YPF pianoconcours naar
Schiermonnikoog. De vermaarde mezzosopraan Jard van Nes geeft voor de
negende keer haar masterclass zang. Het publiek kan de hele week het vocale
opbouwwerk van een achttal tal talenten volgen.
Zoals gewoonlijk complementeren muziekdocumentaires en natuurexcursies het
festival.
De kassa gaat op 31 mei open.
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■

Wij hopen u in oktober te mogen begroeten.
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Nieuws van de KNRM

foto KNRM-Schiermonnikoog

PR-coördinator, Klaas Sikkema

Burgemeester Bert Swart met Hedzer Roemers en Henk Huizinga

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) heeft dit jaar opnieuw
een koninklijk moment beleefd: twee vrijwilligers werden koninklijk onderscheiden. Daarnaast komt er weer een drukke dag aan, want op 8 mei is het
Reddingbootdag.

▲

Twee vrijwilligers koninklijk onderscheiden
Maandagavond 19 april was de voorzitter van de Plaatselijke Commissie van het
KNRM-station Schiermonnikoog getooid met de ambtsketen van de burgemeester
van Schiermonnikoog. Hij mocht namens de Koningin een tweetal vrijwilligers van
het station een lintje opspelden. De avond kreeg een andere wending dan op de
uitnodiging stond vermeld toen plots familie en vrienden van de twee bemanningsleden arriveerden.
De Dorpsbode van 1 mei 2010
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Klusbedrijf Piet van der Meulen
Voor uw kleine verbouwing/renovatie,
-loodgieterswerk
-electra
-tegelwerk
-complete badkamers, keukens
-schilderwerk
-behangen
Meer weten? Kijk eens op www.pietmeulen.nl of bel 0649950319

Grafisch

Voor al uw drukwerk

Rijdstraat 4 - 9291 MB KOLLUM
Tel. (0511) 45 71 91 Fax 45 71 92
E-mail grafisch@trion-kollum.nl

Voor al uw woninginrichting
Installatie: Gas, water, elektra,
sanitair & Koeltechniek

Tapijt, vinyl, gordijnen,

Loodgieterswerk, Dakbedekking

marmoleum, laminaat,
zonwering,

VERKOOP:
* Wasmachines
* Koelkasten
* Radio & TV
* Gastoestellen
* Sanitair
* Enzovoort

installatiebedrijf
&
ZN

Langestreek 86 - Schiermonnikoog

bedden en matrassen

Wekelijks zijn wij op het eiland.
Bel voor informatie of een afspraak

BRON
W O O N S E R VI C E W I N KE L

Telefoon 0519 - 53 13 45
W. Dijkstrastraat 6 9151 JK Holwerd tel. 0519-561254

Fax 0519 - 53 16 58
Kijk ook eens op www.woonservicewinkel.nl
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Als eerste kreeg plv. schipper op de “Koning Willem I”, Henk Huizinga, een lintje
opgespeld. Hij kreeg deze voor zijn bewezen diensten de afgelopen 25 jaar.
“Nooit werd vergeefs een beroep op hem gedaan”, aldus burgemeester Bert Swart
van Schiermonnikoog. “Altijd beschikbaar, een bijzonder mens, een steunpilaar
in de organisatie”, zo werd Henk getypeerd. “Een prater, een man met ruime
sociale vaardigheden”. Een man ook die zijn ervaringen op passende wijze doorgeeft aan jongere vrijwilligers.
KNRM-directeur Roemer Boogaard memoreerde Henks deelname aan een actie,
die lang is blijven hangen bij iedereen. De actie op 1 november 2006, toen de
“Risico” in zwaar weer (Noordwester storm) in problemen kwam op de
Waddenzee. Twaalf uur achtereen was de bemanning in touw tijdens deze storm,
waarbij de collega’s van Ameland benoorden de Waddenzee in problemen
geraakten. Gelukkig liep het allemaal goed af, maar toch, de gedachten aan die
nacht blijven hangen in het geheugen.
Hierna was het de beurt aan de schipper van de “Edzard Jacob”. Hedzer Roemers
kreeg namens de Koningin een lintje uitgereikt. Ook hij had een 25-jarige
staat van dienst bij de Reddingmaatschappij. “in tegenstelling van Henk is Hedzer
geen prater, maar aan sociale vaardigheden geen gebrek”, zo zei burgemeester
Swart, “een man van weinig woorden, maar wel eentje waarop je kunt bouwen en
vertrouwen”. Hedzer Roemers maakt de ontwikkeling mee met de stationering
van een rubberboot op het eiland tot de hedendaagse “Edzard Jacob” (in de
volksmond nog altijd de rubberboot genoemd). “Een man uit één stuk”, aldus
Swart.
“Het is een voorrecht, om als burgemeester en als voorzitter van de Plaatselijke
Commissie, mensen voor hun inzet te mogen onderscheiden”, vervolgde hij.
Onontbeerlijk in het geheel is de steun van de thuisblijvers, de partners. Daarom
ook kregen beide partners een bos bloemen als dank voor hun steun.
Reddingbootdag: een belevenis voor jong en oud!
Op zaterdag 8 mei a.s. organiseert de 185-jarige KNRM haar landelijke open dag.
De Nationale Reddingbootdag is dé dag om actief kennis te maken met het werk,
de mensen en het materieel van de KNRM en om mee te varen aan boord van de
reddingboten. De open dag duurt van 10.00 tot 16.00 uur en wordt in 42 plaatsen langs de Noordzeekust, de Zuid-Hollandse en Zeeuwse wateren en aan het
IJsselmeer gehouden.

▲

Reddingbootdag 2010 staat in het teken van fondsenwerving. Bij het uitvoeren
van haar taak heeft de KNRM er, sinds de oprichting in 1824, voor gekozen dit
De Dorpsbode van 1 mei 2010
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als zelfstandig opererende, ongesubsidieerde instelling te doen. De 1100 vrijwilligers kunnen hun werk alleen doen door de vrijwillige bijdragen van mensen die
de KNRM een warm hart toedragen. De slogan van dit jaar is dan ook: “Donateur?
Meevaren! Meevaren? Donateur worden!”
Als blijk van onze waardering voor de steun van onze Redders aan de wal trekken
onze bemanningen één dag per jaar alle registers open om de donateurs een kijkje te gunnen in de wereld van het reddingwezen. Reddingbootdag is een belevenis voor jong en oud. Ronkende motoren aan de steiger, rijen overlevingspakken
in het boothuis, een plekje aan boord naast de schipper, een praatje met een
echte redder of onvergetelijk fotomoment van de kleine op de reddingboot. Een
belevenis!
Wat doet KNRM-station Schiermonnikoog
Op de Veerdam:
- Meevaren op de reddingboten
- Bezichtiging van het Abraham Fockgebouw
- Film over de KNRM
- Bemanningsleden vertellen over het heden en het verleden
- KNRM winkel
- Nieuwe donateursbalie
- Verloting van een exclusief bezoek voor 2 personen aan de Vuurtoren op
Schiermonnikoog
Verder werken mee: de Schiermonnikoger Brandweer en Ambulancedienst. Hier
kunt u kennis maken met een deel van hun materiaal. Tevens is de oude reddingboot van Schiermonnikoog, de Willem Horsmann, aanwezig.
Fotowedstrijd
Speciaal voor Reddingbootdag heeft de KNRM de site http://fotowedstrijd.knrm.nl
gelanceerd. Omdat we vaak veel foto’s krijgen opgestuurd van Reddingbootdag
leek het ons leuk om er een wedstrijd van te maken, zodat iedereen zijn mooiste
foto kan insturen, maar ook kan terugkijken op alle mooie momenten.
■
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Kom mee! Ontdek Schiermonnikoog
fiets-wandel-natuur-beleef-boek voor jong en oud

▲

“Wat valt er allemaal te doen op Schiermonnikoog?” is misschien wel de meest gehoorde vraag van gasten die voor de
eerste maal het eiland bezoeken. Tja, wat valt er allemaal te
doen hier? Teveel om op te noemen eigenlijk.
Om onze gasten een eindje op weg te kunnen helpen vroegen Karin en Peter Arnold van Boekhandel Kolstein aan boswachter Erik Jansen of hij er geen oren naar had om een
“Schiermonnikoog voor dummies” te schrijven.
Erik zag hier de lol wel van in en regelde bovendien dat collega Cynthia Borras de (prachtige!)fotografie voor haar rekening nam. Deze samenwerking heeft geresulteerd in de bijzonder originele en complete reisgids: “Kom mee! Ontdek Schiermonnikoog”. Het
draagt de ondertitel: “fiets-wandel-natuur-beleef-boek voor jong en oud” en gek
genoeg staat daar geen woord teveel in.

■

Peter Arnold Kolstein (links) biedt het eerste exemplaar aan Erik Jansen en Cynthia
Borras (midden) aan.
De Dorpsbode van 1 december 2009
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Openingstijden (balie / kas):
dinsdag
11.00 – 13.00 uur
donderdag 11.00 – 13.00 uur
Op afspraak kunt u ook buiten de
openingstijden terecht voor een
adviesgesprek met een adviseur
Particulieren of Hypotheken en
Vermogen.
Rabobank Noordoost Friesland
Kantoor Schiermonnikoog
telefoonnummer (0519) 53 13 90

info@noordoostfriesland.rabobank.nl

■
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■

Zoals het een reisgids betaamt worden alle mooi plekjes van Schiermonnikoog
uitgebreid belicht. Per plek wordt beschreven welke vogels je er kunt zien, welke
planten er te vinden te zijn en welke dieren je er tegen kunt komen. Daarnaast
staan de leuke plekken genoemd: de Berkenplas (zwemmen/waterfietsen), het
stuifduin (lekker rollen in het zand) en staat (hulde!) het speelbos eindelijk ergens
vermeld.
Verder staan er een heleboel leuke activiteiten in het boek beschreven: bekende
zoals met een garnalennetje krabben vangen of wadlopen, maar ook minder
bekende zoals geocaching: schatgraven met een GPS.
En wie de twee wandelroutes en twee fietsroutes in het boek weet te volbrengen
ziet in zijn vakantie meer van Schiermonnikoog dan sommige eilanders in een
heel jaar.
Het allerallerleukste aan de gids vind ik de recepten: negen beschrijvingen van
heerlijke gerechten die je met ingrediënten uit de eilander natuur kunt maken.
Japanse oesters met gomashio bijvoorbeeld, gevolgd door een eilander kaasfondue en een cranberry boterkoek toe. Glaasje vlierbessensap erbij, heerlijk! (IZ)
Kom mee! Ontdek Schiermonnikoog
fiets-wandel-natuur-beleef-boek voor jong en oud
Uitgave:Boekhandel Kolstein, Scchiermonnikoog
Tekst: Erik Jansen
Fotografie: Cynthia Borras
Prijs: €9,95
Te koop bij boekhandel Kolstein en via www.schiermonnikoogshop.nl
■

Wat een eilander schoon!
Monica Stijns

▲

Hectische weken van zonnebanken, passen en schoonheidskuurtjes gingen er
weer aan vooraf. Maar dan had je ook wat…. Wat was iedereen weer stralend en
mooi! Maar liefst eenendertig Eilander modellen, en twee Limburgse, wisten op
paaszaterdag de modelijn van de Kleur aan Zee op geheel eigenwijze voor een
volle zaal in het Cultureel Centrum neer te zetten. Om half acht gingen de deuren
open en de zaal stroomde meteen vol. Achter de coulissen steeg de temperatuur
tot gevaarlijke hoogte, maar de modellen wisten het op de gebruikelijke wijze zelf
te blussen. De opening om 20.00 uur werd verzorgd door Monique, Myrte,
Miranda en Nine.
De Dorpsbode van 1 mei 2010
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▲

Zij openden met een dans waarbij ze de
nieuwe naam Kleur aan Zee onthulden.
Daarna verscheen het eerste model,
Burgemeester Bert, ten tonele. Met
warme woorden opende hij de modeshow en besteeg hij, gekleed in NZA ons nieuwe merk voor de mannen - de
catwalk .
Gelijk gevolgd door een stroom van
eilandermodellen. Hoedje op hoedje af.
Onvoorstelbaar hoe snel de modellen
zich tooiden in een totaal andere outfit
waarmee ze het publiek weer wisten te
verassen. Kornelis en Marten moesten
we helaas dit jaar missen, maar daarentegen hadden we Sjouk laten invliegen,
die arriveerde net op tijd. Je hoeft geen
modegek te zijn om reikhalzend uit te
kijken naar het moment waarop je de
nieuwe lentemode zult kunnen dragen.
Iedereen droomt ervan om de zware en
donkere winterkleding die we de afgelopen maanden hebben gedragen te verwisselen voor lichte, luchtige en vrolijke
outfits. Gelukkig bevat de nieuwe voorjaarscollectie (meer nog dan andere
jaren) verschillende kledingitems die
geschikt zijn voor frisse voorjaarsdagen
waarop de temperaturen te wensen overlaten. De nieuwste modekleuren voor
voorjaar en zomer 2010 zijn schitterende neutrale tinten, verfrissende gelato-kleurtjes, zonnige en warme kleuraccenten, extravagant turkoois en indigoblauw. Groen is de grote verrassing in de nieuwe zomercollecties. Wat paars voor de afgelopen winter(s) is geweest, is groen
voor dit voorjaar en de komende zomer. Het kleurenpalet voor zomer 2010 is
ingetogen chic maar tegelijkertijd zonnig. Dit kleurenpalet straalt zekerheid en
warmte uit. De enkele vrolijke kleuraccenten zorgen voor een optimistische
mood. We hebben tijdens de show laten zien hoe kleuren in harmonie kunnen
zijn met het uiterlijk en dan de persoonlijke authenticiteit versterken. Heel trots
hebben we aan onze KNRM’ers dit keer een donker blauwe trui voor de officiële
gelegenheden kunnen aanbieden.
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Deze zullen zij op de open dag van de reddingsmaatschappij, 8 mei a.s. ontvangen.
Het was gezellig, het was goed, maar wat toch het meest blijft hangen is de saamhorigheid en de geweldige inzet van iedereen om dit te bereiken! Iedereen,
modellen, licht en geluid, het Cultureel Centrum, de vrijwilligsters voor het natje
en droogje, grafische vormgeving Thijs, het publiek en zeker niet op de laatste
plaats Astrid, Klaske, Ineke, Anja en Monique en alle anderen… ONTZETTEND
BEDANKT! Dank aan Dick Kool voor het vertonen van de film en het maken van
de foto’s. Uitzending gemist….. kom dan rustig langs in de winkel, daar hebben
we een boek met al deze mooie herinneringen!!
■

Workshop mozaïeken
Lieneke Soepboer
Eindelijk 17 april was het
zover. De workshop mozaïeken
onder leiding van Mirjam de
Waard en haar zus José
Vijselaar kon beginnen. In een
mum van tijd werden de tegeltjes stukgeslagen en weer kunstig opgeplakt door de deelnemers. Het resultaat mag er
zijn! Mirjam en Jose bedankt
en tot een volgende keer.
■

Openbare Bibliotheek Schiermonnikoog

Openingstijden meivakantie
Vrijdag 30 april
Zaterdag 01 mei
Maandag 03 mei
Dinsdag 04 mei
Woensdag 05 mei
Donderdag 06 mei
Vrijdag 07 mei

GESLOTEN
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
GESLOTEN
10.00-12.00
15.30-17.30
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15.30-17.30
15.30-17.30

19.00-20.00

■
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Concert Roden Girl Choristers
Sonja de Vries
Het
meisjeskoor,
de
Roden Girl Choristers,
o.l.v. Sonja de Vries
bestaat sinds september
2000 en telt momenteel
21 meisjes in de leeftijd
van 8 tot 15 jaar. Roden
Girl Choristers’ doel is
om in de komende jaren
het referentiepunt te worden voor meisjeskoorzang in het Noorden van
het
land.
Het
koor
beoogt daarom een semiprofessioneel niveau dat haar een plaats geeft op de belangrijkste concertpodia
in Drenthe, het Noorden van het land en heel Nederland.
Dit jaar viert het koor haar tienjarig bestaan. Ter voorbereiding op het jubileumconcert straks in juni geeft het koor enkele concerten in het noorden van het
land. Vrijdag 14 mei kunt u de Roden Girl Choristers beluisteren tijdens het concert dat ze geven in het Cultureel Ontmoetingscentrum aan de Langestreek. Het
programma bestaat uit werken van vrijwel uitsluitend Britse componisten als John
Rutter, Bob Chilcott en Richard Shephard. Tijdens het concert wordt ook de speciale jubileumcompositie “The Roden Magnificat” van artistiek leider van de
Koorschool Noord Nederland, Rintje te Wies, voor het eerst uitgevoerd. Het concert op 14 mei duurt ongeveer een uur. De toegang is gratis; wel zal er na afloop
een collecte worden gehouden.
Concert:
Datum:
Aanvang:
Programma:
Locatie:
Toegang:

Roden Girl Choristers (Roder Meisjeskoor) o.l.v. Sonja de Vries
vrijdag 14 mei 2010
16.30 uur
Anglicaanse koormuziek
Cultureel Ontmoetingscentrum (Langestreek)
gratis (collecte bij de uitgang)
■
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Opening Taalroute
’t Heer en Feer

▲

Op zaterdag 10 april jl. werd op feestelijke wijze de Taalroute geopend. Ruim dertig belangstellenden zagen en hoorden hoe Sytze Schut als dorpsomroeper al zingend de Reeweg afliep naar de blauwe palen, waar we ons verzameld hadden bij
tegel nr. 2, met een gedicht in het eilanders over de polder van Lammert
Wiersma. Eenmaal bij de groep aangekomen zongen we allemaal mee: ‘Hest it
heersd, hest it heersd, wy bin ús taal nach net ferleersd!’. Vervolgens liepen we
een stukje van de route, waarbij we vier tegels met gedichten tegenkwamen.

■
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Jesse Woudstra en Esmee Schut onthulden deze tegels, en droegen daarna
het gedicht voor.
Remkje Visser, Sytze Schut, Henriëtte
Pieperiet en Marten Kok vertelden en
zongen vervolgens allerlei anekdotes
over de plekken waar we langs kwamen, en zo hoorden we in het eilanders
van wie de ‘stokken laun yn de palder’
waren in de goeie ouwe tijd, en dat
twee eilander jongens die op een zelfgemaakt vlot met eb vanaf het wad
afdreven naar zee, gered werden door
Riekert Visser, die ze vervolgens met
een ferme trap tegen het achterwerk
naar het dorp bonjourde.
Dat de eilander taal ook voor verwarring kan zorgen bleek toen Henriëtte
een zelfgemaakt liedje te hoog inzette.
‘In byke lieger…’, corrigeerde ze zichzelf, waarop Sytze Schut, die haar het
papier met de tekst voorhield, dat
direct een halve meter liet zakken..
Toen we bij de Tjattel van een welverdiende kop koffie genoten, want het was
nog behoorlijk fris buiten, luisterden we ter afsluiting nog naar Marten Kok, die
ons met donkerbruine stem het verhaal van de Tjatteljúed op zo’n manier vertelde, dat we de ketel bijna naargeestig konden horen fluiten.
De koffiepot bij de Tjattel floot deze morgen toch een veel vriendelijker liedje:
‘Hest it heersd, hest it heersd, wy bin ús taal nach net ferleersd’.
■

Vloedlijn
Ninja Kors, projectcoördinator Vloedlijn

▲

Muziek en beeldende kunst komen samen, net als land en water op de vloedlijn.
Van 13 tot en met 16 mei zullen veertien kunststudenten van Schiermonnikoog
hun tijdelijke thuis maken. De studenten zijn afkomstig van het Prins Claus
Conservatorium en de Minerva Academie in Groningen, en het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag. Onder leiding van kunstenaar Horst Rickels gaan zij
uitproberen hoe zij met beeldende kunst, geluid en muziek de verhalen van
34
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het eiland zichtbaar en hoorbaar kunnen maken. Het gaat om de bestaande verhalen maar ook verhalen die de studenten zelf verzinnen: wat had er allemaal
nog meer kunnen gebeuren op Schiermonnikoog? Tijdens de voorbereiding
varieerden de onderwerpen nog van de roep van de vogels en de getijden van de
zee, tot aangespoelde zeemonsters en vliegers naar het geestenrijk. Benieuwd
welke verhalen er uiteindelijk boven komen drijven? De studenten werken op verschillende plekken maar hebben hun thuisbasis in de oude brandweerkazerne,
dicht bij het bezoekerscentrum. Daar kunt u dagelijks zien hoe de kunstwerken
tot stand komen of een praatje maken met de studenten zelf. Sommigen zijn
goede bekenden met Schier, anderen zijn er nog nooit eerder geweest. Zij zijn
vast ook benieuwd naar uw verhalen!
Kom voor meer informatie over Vloedlijn langs in de oude kazerne van 13 t/m 16
mei of bekijk het voorbereidingswerk op http://cross-arts.blogspot.com.
■

Vroege vogels
Op zaterdag 17 april stond bij het
Bezoekerscentrum al om zes uur
‘s ochtends een enthousiast
groepje klaar om vogelgeluiden te
gaan beluisteren. Het was er een
ideale ochtend voor, doordat het
helder en niet al te winderig was.
Wel was het zeker in het begin
nog behoorlijk koud. Maar de
vogels lieten zich hier niet door
afschrikken. Een ruim assortiment
aan vogels liet zich horen en soms
ook mooi zien. We kwamen op de
wandeling onder meer de pimpelmees (het zilveren belletje), de fitis (‘t is mooi weer, maar het blijft niet zo) en de
blauwborst (een piepend fietswiel) tegen. Deze laatste was bijna te bewonderen,
toen hij even in het topje van een wilg ging zitten. Maar bij het zien van het
groepje bewonderaars dook het diertje snel weer verlegen in het riet.
Voor wie de tocht gemist heeft komt er op 15 mei een tweede kans. We vertrekken dan opnieuw om 6.00 uur bij het Bezoekerscentrum. Vogels die we dan
hopen te beluisteren zijn nachtegaal, sprinkhaanzanger en spotvogel. En vast nog
een heleboel meer. We gaan wandelen, dus een fiets is niet nodig. Warme kleren
zijn waarschijnlijk geen overbodige luxe. (EJ)
■
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Dagopvang binnen bereik
Tineke Mozes
Graag laten we u weten dat we vanuit Thuiszorg Het Friese land begonnen zijn
met het aanbieden van Dagopvang.
We realiseerden ons al geruime tijd dat deze voorziening zeer wenselijk zou zijn
binnen onze kleine gemeenschap. Immers, we hebben hier geen verzorgingshuis
of verpleeghuis. We zijn voorzichtig gestart op de maandagmiddag en hopen door
te groeien naar twee keer een middag in de week of zelfs meer.
We zijn druk bezig met het verzamelen van allerlei materialen waarmee we activiteiten kunnen realiseren en er zo gezellige middagen van kunnen maken.
Draagt u de dagopvang een warm hart toe dan willen we u het volgende vragen:
hebt u thuis nog spullen liggen wat we zouden kunnen gebruiken? Om u een idee
te geven wat dat zou kunnen zijn, hebben we onderstaande lijst samengesteld:
-Wol, breipennen, haaknaalden, lappen stof, kraaltjes, en ander toebehoren.
-Spelletjes (dambord, ganzenbord, domino, bingo, memorie, etc).
-Puzzels
-Hout, gereedschap, spijkers
-Muziek cd’s, video films of dvd’s
-Bakblikken, bakoventje, en ander toebehoren
-Knutselmateriaal o.a: waterverf, kwasten, papier, stiften, pennen, e.d.
-Schoenendozen, closetrolletjes/keukenrol (of wilt u die voor ons sparen?)
-Blikken (groot/klein)
Mocht u iets beschikbaar willen stellen dan horen we dit graag.
U kunt bellen met Janet Bruining: tel 06-53773982. U kunt ons ook bereiken na
11.00u op kantoor, tel: 0519-531990. Daarnaast hebben we een grote doos in de
hal van het Zorg- en Medisch centrum staan waar u de spullen in kwijt kunt. We
willen u alvast hartelijk bedanken voor uw gaven en hopen dat u ons van harte
steunt zodat de dagopvang een groot succes wordt.

■
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De Smaak van de Wadden
‘Eten is natuur, natuur is avontuur…’

Persbericht
Het zojuist verschenen boek
‘De smaak van de Wadden’ is
gelijktijdig gepresenteerd aan
zeven burgemeesters. Op 20
april hebben alle burgemeesters (of hun vervanger) van de
Waddeneilanden Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland,
Schiermonnikoog en de burgemeesters van Den Helder en
Wieringen het boek gelijktijdig
in ontvangst genomen. De
burgemeester van Harlingen
Burgemeester Dhr. B.Swart neemt het boek in ontvangst van Marijke Hoekstra dochter van de laatste
was helaas verhinderd. De
koeherder
boeken werden uitgereikt door
iemand uit de gemeente die zijn/haar medewerking heeft verleend aan het
maken van de uitgave. De Smaak van de Wadden, verbindt de eilanden onderling
en ook het voormalig eiland Wieringen en de plaatsen Den Helder en Harlingen
spelen in dit boek een rol. Het plan voor de vervaardiging van dit boek werd
indertijd door de burgemeesters met enthousiasme ontvangen. Daarnaast hebben
veel eilanders hun kennis over de natuur, de producten, de gerechten en historie
met ons gedeeld. Het boek is niet óver de eilanders geschreven maar mét de
eilanders.
De Smaak van de Wadden neemt je mee in die buitengewone sfeer van de eilanden. De natuur, landbouw, visserij, historische en culturele achtergronden worden in beeld en verhaal belicht. Met veel aandacht voor het culinaire erfgoed: de
producten uit zee, op ambachtelijke wijze gevangen, maar ook die van het land,
met respect voor de natuur geteeld. Locale producenten geven uitleg over hun
werkwijze; koks op de eilanden bereiden een gerecht met streekproducten en
geven hun receptuur prijs, zodat iedereen een vleugje ‘smaak van de Wadden’ in
huis kan halen.
www.desmaakvandewadden.nl
Uitgave Fontaine Uitgevers Prijs € 39,95
Auteurs Annette van Ruitenburg en Ruth de Ruwe
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Stichting Welzijn Schiermonnikoog
Ouderenwerk 55+
Koken in de Riich
Datum:
woensdag 12 mei
Opgave:
tot 10 mei uiterlijk 12.00 uur.
Tel. 531952 b.g.g. 531654 (antwoordapp.inspreken)
Aanvang: 10.00 uur beginnen we met een kopje koffie.
Menu: We gaan een heerlijke bamischotel maken.
Eigen bijdrage: € 6.00
Uitstapje naar de Jachthaven
Datum: donderdag 20 mei
Opgave: tot 18 mei
Tel. 531952 b.g.g. 531654 ( antwoordapp. inspreken)
Vertrek: 15.00 uur vanaf de Riich We gaan in de Jachthaven kijken en genieten
van een heerlijk hapje, drankje en een prachtig uitzicht. Ook als u gebruik maakt
van een rolstoel of scootmobiel kunt u mee. Drankjes zijn voor eigen rekening.
Als u vervoer nodig heeft kunt u ons bellen.
Activiteitenprogramma 55+
Het activiteitenseizoen van 2009-2010 is bijna afgelopen en dat betekent dat we
alweer druk bezig zijn met een nieuw programma te bedenken voor 2010-2011.
Het is altijd fijn als mensen met ons meedenken en met een leuk idee komen wat
we hier op het eiland kunnen organiseren. Waar zou u aan mee willen doen als
55 plusser? Wat mist u nog op het eiland? Laat het ons weten. U kunt bellen
531952/531654 of een briefje in de brievenbus doen bij de ingang van de Riich.

Jeugd & Jongerenwerk
Tafelvoetbaltafel

▲

Woensdag 14 april heeft de Kittiwake
een tafelvoetbaltafel gedoneerd gekregen van de firma Schut. De Firma Schut
had die tafelvoetbaltafel gewonnen op
een beurs waar zij aanwezig waren.
Omdat zij zelf geen doel voor die prijs
hadden, hebben zij besloten om hem
aan de Kittiwake te doneren. Jan
Martinus nam voor het Jeugd &
38

De Dorpsbode van 1 mei 2010

Jongerenwerk de donatie dankbaar aan. Samen met Edwin Schut zijn beide
heren een aantal uren bezig geweest om hem in elkaar te zetten, maar ’s avonds
bij het Jongerencafé was de Jeugd aangenaam verrast en zij namen enthousiast
de tafel in gebruik. De Stichting Welzijn Schiermonnikoog is erg blij met de donatie en wil Edwin en Sita van de firma Schut op deze plaats heel erg bedanken.
Geen Jongerencafé op 30 april
I.v.m. Koninginnedag is er op vrijdag 30 april geen Jongerencafé in de Kittiwake.
Recreatiewerk: ook voor de eilander kinderen en jeugd
In de meivakantie organiseert het Recreatiewerk Schiermonnikoog (in samenwerking met het Jeugd & Jongerenwerk) weer diverse activiteiten voor kinderen en
jeugd. Deze activiteiten zijn niet alleen voor de gasten maar ook voor de eilander
kinderen en jeugd. Het programma voor de meivakantie is te vinden op onze
website en in de Eilander Paidwiizer nr. 4 (mei-editie)
Onze activiteiten en nieuws van de SWS zijn ook te vinden op onze website:
■
www.kittiwake.nl

V.V. De Monnik
A.Stielstra

▲

Enige duidelijkheid over boottijden - Ledenvergadering
Zoals bekend heeft De Monnik nogal problemen met de nieuwe drieuursregeling.
Om daar uitvoerig over uit de doeken te doen voert hier te ver, maar bij de personen die
er over beslissen zijn ze wel bekend. In het kort komt het op het volgende neer:
Het betreft vooral de langere reistijden. Een aantal spelers van De Monnik komt in de
problemen met hun werk vanwege de laatste boot. Onze spelers van de wal zijn twee
uur langer onderweg, met als grootste probleem dat men op zaterdag ‘s avonds pas
tegen tienen thuis komt. Dit zal ertoe leiden dat ze gaan stoppen met voetbal en dat De
Monnik een team kwijt raakt. Ook geldt dit voor de walclubs en dat zal ertoe leiden dat
de tegenstander regelmatiger niet op komt dagen. Er wordt al veel solidariteit van walclubs gevraagd en daar komt nu nog wat bij ook. Niet opkomen, zal vooral plaats vinden
in de reserveklasse en daar zal De Monnik als er maar één team is, in uitkomen. Daar
speelt nu De Monnik 2 in. Ook de junioren, zowel bij De Monnik als de walclubs zijn
twee uur langer onderweg. Voor De Monnik geldt 7.00 uur bij het VVV en 16.30 uur
terug. Daar zullen de begeleidende ouders blij mee zijn! De pupillen zijn ietsje beter uit
in de meeste gevallen. Gemeente en Wagenborg willen een oplossing zoeken voor deze
problemen, maar dat zal ongetwijfeld tot meer organisatie en kosten leidden en nog
meer druk op het vrijwilligerswerk. Het uitproberen van de drieuursregeling ziet De
Monnik niet zitten, want als deze nieuwe regeling eenmaal is ingevoerd, wordt die heus
niet weer teruggedraaid. De Monnik, maar ook de KNVB is van mening dat het comDe Dorpsbode van 1 mei 2010
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petitievoetbal op Schiermonnikoog in gevaar is en daarmee ook het voortbestaan van De
Monnik. De Monnik kan dan haar financiële verplichtingen, zoals de exploitatie van de
accommodatie ook niet meer nakomen. Opheffing is dan de enige uitkomst.
De (wedstrijd)secretaris heeft laten weten, dat als er geen goede oplossing komt voor het
probleem, deze al zijn werkzaamheden bij De Monnik zal neerleggen. Dat is ook een van
de reden dat er nog geen ledenvergadering is gehouden en er ook geen zal worden
gehouden, voordat er precies duidelijkheid is. Vreemd is eigenlijk, dat sinds mensenheugenis de boottijden niet zijn veranderd. Veel oppositie er tegen is er niet geweest,
dus was de oude regeling kennelijk niet zo slecht. Niet alleen De Monnik kent problemen: er zijn er meerderen en niet alleen vanaf Schier. Nu moeten er oplossingen worden gevonden die tijd en geld gaan kosten (extra boten en vervoer). Dat zou je al snel
kunnen voorkomen door in ieder geval dat half zes boot in de vaart te houden. Wat is
daarop tegen? Jaren heeft De Monnik geknokt voor de middagboot op zaterdag. Dat is
gelukt, maar twee jaar later komen er tijden die voor De Monnik nog slechter zijn dan
voor het middagbootprobleem. Meer frustratie is haast niet mogelijk voor alle vrijwilligers die zich inzetten om voetbalsport op Schier mogelijk te maken. Hoe lang nog?
Voetbal zaterdag 10 april 2010
De Monnik 1 – Boerakker 1 1-2
Met een geweldige knal zette Theo Doede Stielstra De Monnik na 24 minuten op voorsprong. Omdat een aantal kansen nog werd gemist, was dit ook de ruststand. Direct in
de 2e helft maakten de gasten gelijk, om daarna de betere ploeg te blijven. Een kwartier
voor tijd kwam de 1-2 voor Boerakker, terwijl een gelijkspel een juistere afspiegeling was
geweest. Scheidsrechter was A.F. van de Woude uit Ulrum, bij ons bekend als Appie, die
vele wedstrijden voor De Monnik op Schier heeft gefloten. Dit was zijn laatste, want na
dit seizoen gaat de fluit de wilgen in. De wedstrijdbal werd aangeboden door Restaurant
Noderstraun.
Groningen 2 – De Monnik 2 10-3
Een grote nederlaag. Wel kwam de Monnik twee keer op voorsprong, schoot drie keer in
eigen doel en kreeg ook nog twee keer een strafschop tegen.
Niekerk C2 – De Monnik C1 2-1 (Jappie Poortinga)
Niet serieus aan de wedstrijd beginnen, veel lol trappen voor de wedstrijd zijn dingen die
het spelen van een wedstrijd niet bevorderen. Maar zo begon De Monnik wel tegen
Niekerk. Deze kwamen dan na 25 minuten verdiend op 1-0 na een penalty die werd
gegeven na een overtreding van Miranda Bakker. In de 2e helft zagen we wel een serieus spelend De Monnik. Dat leidde na 8 minuten al tot de gelijkmaker van Theo Kooy.
Hierna verzuimde De Monnik om verder uit te lopen en als je niet scoort doet de tegenstander dat dan vaak wel. Niekerk kwam in de 22e minuut met een bal in kruising op 21 en daarmee was de vierde nederlaag dit seizoen een feit.

▲

De Monnik D1 – Middelstum D1 7-1 (leider Eddy de Groot)
Om 11.00 uur floot scheidsrechter Rick Buitjes de aftrap van de wedstrijd tegen de spelers uit Middelstum . De eerste 10 minuten waren voor De Monnik maar hierna kwamen
de bezoekers wat meer in de wedstrijd en dat resulteerde in de 20e minuut in een 0-
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1 achterstand. Wij bakten er in de 1e helft niet veel meer van. In de rust hebben we de
puntjes weer even op de i gezet en dat had tot gevolg dat we de 2e helft een ander team
zagen. Eenieder speelde weer op zijn goede positie en dat had tot gevolg dat Age er in
de 4e minuut van de 2e helft 1-1 van maakte en toen ging het in een sneltreinvaart de
goede kant op. Hylke maakte in de 7e minuut zijn eerste van de vier en zo was het 2-1.
Al snel daarna maakte Age zijn tweede en stond het na 8 minuten 3-1. Door goed met
elkaar te spelen kon Hylke er in 13e en 17e minuut 4-1 en 5-1 van maken. We moesten
10 minuten wachten maar toen maakte ook Erik zijn doelpunt en stonden we in de 27e
minuut met 6-1 voor. Door goed te blijven verdedigen en te loeren op nog een doelpunt
kon Hylke er in de 29e minuut 7-1 van maken, wat dan ook de einduitslag was.
We hebben nu 3 wedstrijden gespeeld en alle drie gewonnen dus is de focus nu gericht
op de volgende wedstrijd. Dat is tegen Glimmen D2, een wedstrijd die we uit hebben
gewonnen met 6-3. Nogmaals de tweede helft was een heel andere dan de eerste helft,
waarbij eenieder zijn steentje heeft bijgedragen.
Farmsum E1 – De Monnik E1 6-6 (Anneke Stamhuis)
Een uitwedstrijd, helemaal naar Delfzijl. De ziekenboeg was weer leeg en wij hadden er
zin in. Farmsum ook, zij scoorden de eerste en de tweede goal. Toch was Farmsum
beslist niet sterker. Wij kwamen terug. Simon scoorde met een penalty, Stefan maakte
een prachtig doelpunt met zijn corner: 2 - 2. Het bleef spannend, Farmsum 3- 2, wij
weer 3 - 3. Jammer genoeg was Jacob Tjeerd niet helemaal fit. Thomas nam de keeperfunctie over en deed dit voortreffelijk. Zo gingen wij de rust in. Na de rust hadden wij
wederom veel balbezit en we waren ook veel op de aanvallende helft te vinden. Zo kwamen wij 6 - 4 voor te staan. Door twee maal pech scoorde Farmsum twee keer. 6 - 6 was
de eindstand.
Noordpool UFC F2 – De Monnik F1 3-3 (Wiske Pietersma)
Deze keer beginnen we in een gloednieuwe accommodatie met zelfs vloerverwarming!
Snel omkleden en gelijk los. We zijn aan elkaar gewaagd en de stand blijft lang 0-0. Maar
dan lukt het Noordpool, na 10 minuten, te scoren. De bal rolt onder Job door het doel
in. Wij worden wat fanatieker en beginnen wat beter over te spelen. En na een poosje
lukt het Paul de stand op 1-1 te zetten. Even later maakt Ketama een doelpunt en staan
we 2-1 voor. Maar vlak voor de rust gaat het even mis en maakt de Monnik een schitterend doelpunt in het eigen doel en staan we weer gelijk. Met deze stand gaan we de rust
in. Na de rust gaan we met een zevental verder en hebben we 2 wissels. Fleur maakt
bijna een doelpunt en ook de tegenstander scoort bijna maar ze houdt de bal vlak voor
het doel tegen en schopt hem ver weg. Ook Bart speelt goed en Auke speelt goed over.
Joris geeft weer harde knallen, maar toch weet Noordpool weer te scoren en staan we 32 achter. Het wordt erg spannend want we willen natuurlijk niet verliezen. Bram doet wat
hij kan en Jan is goed aan het verdedigen en dan, op de valreep maakt Paul nog een
doelpunt en eindigt een leuke spannende wedstrijd met 3-3. Als Noordpool had gewonnen, hadden we samen bovenaan gestaan omdat zij één wedstrijd verloren hebben. Met
deze eindstand blijven we koploper. De laatste wedstrijd zal spannend worden want dan
spelen we thuis tegen Noordpool F2.

▲
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Voetbal zaterdag 17 april 2010
De Monnik 1 laat kampioenskandidaat zweten (Hans Huizing)
De kampioenskandidaat Eastermar had er toch een beetje een hard hoofd in
want er werd immers op het eiland met 2-1 van de Monnik verloren. Ook nu gaf De
Monnik de punten niet cadeau en gaf wederom goed partij. Toch kwam De Monnik al
snel op een 1-0 achterstand en leek de thuisclub op een gemakkelijke overwinning af te
stevenen. De Monnik bleef echter goed mee voetballen en kreeg ook zijn kansjes. Uit
een goed uitgespeelde aanval scoorde de Monnik de 1-1 door Martijn Perdok. Hierna
probeerde Eastermar weer snel te scoren maar De Monnik-defensie stond als een huis.
De kansen die de thuisclub wel kreeg werden slecht benut of er hing een lat in de weg.
Na rust moest De Monnik weer ver terug maar kwam er in de counter af en toe gevaarlijk uit. Uit zo`n counter scoorde Peter Hornhuis en toen stond De Monnik toch wel verrassend op een 1-2 voorsprong. Het laatste half uur was het echter voor veel spelers van
De Monnik over en uit. De thuisclub gaf nog wat extra gas. Twee domme fouten zorgden
voor twee tegentreffers en zo stond De Monnik weer met 3-2 achter. Hierna was de pijp
bij De Monnik gewoon leeg . De thuisclub had de score nog verder uit kunnen bouwen
maar bleef uiteindelijk op 4-2 steken. De Monnik had alles gegeven maar kon het tempo
gewoon geen 90 minuten lang volhouden. Toch was men weer dicht bij een stuntje en
men ging zeker niet ontevreden van het veld.
De Monnik 2 – VVSV ‘09 3
Afgelast omdat de ploeg uit Ulrum/Zoutkamp niet genoeg spelers vond die wilden afreizen naar Schiermonnikoog.

▲

De Monnik D1 – Glimmen D2 10-2 (leiders Eddy en Jelle)
De vierde wedstrijd van deze voorjaarsreeks was tegen een tegenstander die we ook de
eerste wedstrijd tegen kwamen: namelijk Glimmen D2.Om 11.00 uur was de aftrap
onder leiding van Jasper v/d Meij die zijn eerste wedstrijd bij de D pupillen floot. Onze
jongens hadden er zin in want na vier minuten was het al 1-0 door een prachtig doelpunt
van Erik Visser. De jongens gingen goed door en na 11 minuten werd het 2-0 door
Hylke. Na 17 minuten werd het 3-0 door Age en in de 21e minuut 4-0 door Hylke. Dus
we gingen met een goed gevoel de kleedkamer in. Na rust waren de jongens nog niet
helemaal bij de les want in de eerste minuut was het al 4-1 en keken ze elkaar even raar
aan. Maar ze pakten de draad weer snel op want in de 3e minuut was het 5-1 door
Hylke. In de 5e minuut werd het 6-1, weer door Hylke en in de 7e minuut 7-1 door Age.
Onze Tony had veel pech want hij speelde een geweldige wedstrijd maar hij kon de bal
er maar niet in krijgen en in de 15e minuut werd het zo maar 7-2.
Gelukkig zijn de mannen niet snel van slag en ze gaven nog even gas bij. In het laatste
deel werd het nog 8-2 door Age, 9-2 door Hylke en 10-2 door Age. Zo gingen we voor
het eerst deze reeks in de dubbele cijfers. Dat we niet meer doelpunten tegen hebben
gekregen was mede te danken aan de verdedigers Jesse, Maik, Rinse en Jelmer en keeper Jari. Ook na deze wedstrijd wil ik de jongens een groot compliment geven want als ze
met deze passie en inzet ook de rest van de wedstrijden gaan spelen zijn we zeker titelkandidaat.
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Noordpool UFC E2 – De Monnik E1 5-7 (Simon van Duinen)
De wedstrijd begon goed. In de 4e minuut kwam de openingstreffer van Lars: 0-1. Maud
was heel goed in de verdediging. Daar ging haast geen bal door. Ook Thomas was goed
in vorm. Simon kreeg een voorzet van Stefan en maakte 0-2. Arianne was goed vandaag
en maakte 0-3. Noordpool kwam terug tot 1-3 en zo gingen we de rust in. In de 2e helft
scoorde Noordpool weer.2-3. Maar toen kwamen wij weer terug en Simon maakte de 24 uit een voorzet van Arianne. Simom liep met de bal naar voren, schoot hem tegen een
tegenspeler aan en deze schoot in eigen doel: 2-5 Maar Stefan schoot ook in eigen doel:
3-5. Daarna weer Noordpool: 4-5. Weer liep De Monnik uit en maakte 4-6. Daarna weer
een goal van Noordpool, maar De Monnik maakte er ook nog twee. 5-7 was de eindstand
en we gingen met 3 punten naar huis.
Noordpool UFC F3 – De Monnik F1 1-9 (Wiske Pietersma)
Samen met de E-tjes moesten we naar Uithuizen. De E-tjes speelden om half 10 en wij
moesten daarna. We konden elkaar dus mooi aanmoedigen, wat zeker heeft bijgedragen
aan beide overwinningen. In de tweede minuut weet Bram al te scoren en in de derde
minuut scoort Paul. Noordpool mag een hoekschop nemen en Bram kopt de bal weg. En
dan maakt Ketama 3-0.Opeens krijgt Ketama de bal keihard tegen zijn hoofd en is even
uit de running. Noordpool scoort bijna, maar Job houdt de bal tegen met een prachtige
redding. En dan is het rust. Als we weer los gaan, komt De Monnik maar moeilijk weer
op gang. Komt waarschijnlijk doordat ze pas om kwart voor 11 moesten spelen en al
heel actief waren toen de E-tjes aan het voetballen waren. Met een prachtige kopbal
weet Noordpool te scoren en even later raakt Fleur de bal aan met haar handen en krijgen we een penalty tegen. Maar onze keeper is goed op dreef en houdt de bal uit het
net. Maar het wordt erg spannend en we moeten echt beter gaan voetballen. Dus coach
begint steeds fanatieker te coachen en langzamerhand worden ze wakker. En dan is het
hek van de dam. Jan en Fleur beginnen beter te verdedigen en Auke en Joris spelen de
bal beter over. Paul rent zich de benen uit het lijf en uiteindelijk weten Ketama en Bram
om de beurt te scoren. Ketama scoort nog vier keer en Bram twee keer. En zo winnen
we de wedstrijd uiteindelijk toch nog met een flinke voorsprong.
Programma
Zaterdag 1 mei 2010
ODV 1 – De Monnik 1 om 14.00 uur te Wijnjewoude.
De Monnik C1 – Meedhuizen C1 om 12.00 uur.
Andere teams nog niet bekend. Zie raam VVV.

Zaterdag 8 mei 2010
De Monnik 1 – Zevenhuizen 1 om 15.00 uur.
Gorecht C4 – De Monnik C1 om 10.00 uur te Haren.
Andere teams nog niet bekend. Zie raam VVV.
Donderdag 13 mei 2010
Het Reinder Sytsma Toernooi 2010. Aanvang wedstrijden om 12.00 uur.

■
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