
'T BOLWERK
A C H T S T E  J A A R G A N G ,  U I T G AV E  D E C E M B E R  2 0 2 1

SPORTCLUB  BOLSWARD

Prettige 

Kerstdagen 

en een 

gelukkig 

nieuwjaar!



    



3

‘T BOLWERK DECEMBER 2021

3

Pagina 5 Van de redactie 5

Van de voorzitters 7

Mind the GAP 9

Van Damascus naar Bolsward 11

Van de zijlijn 13

Oliebollen / Bedankt / Sponsorgroep jeugdopleiding 15

Zittenblijver - Özgur Akkus 17

Zittenblijver - Sjoerd Breeuwsma en Mounir Bouasrar 19

Zittenblijver - Ruben Jellesma en DEBo steunt sc Bolsward  21

In Memoriam Sybren Wesselius 23

Pietentoernooi JO7 25

Happy X-mas! 27

Woordzoeker 29

 

 Inhoudsopgave
 Adres 

 Sportpark het Bolwerk 
 Bolwerkplein 2 
 8701 XE Bolsward
 T. clubgebouw 0515 - 576 528 

 Bestuur
 Duovoorzitterschap
 Astrid Jorna-van der Werf
	 voorzitter@scbolsward.nl
	 Dytmer	Hettinga
	 voorzitter@scbolsward.nl
 
 Secretaris 
 Tjalda	de	Witte-la	Roi
	 secretaris@scbolsward.nl
 
 Penningmeester 
 Vacature
	 penningmeester@scbolsward.nl

 Voetbalzaken
 Gerrit Teerenstra
	 technischezaken@scbolsward.nl

 Overige commissies
 Commerciële zaken 
 Siebren Wielinga
	 commerciëlezaken@scbolsward.nl

 Facilitaire zaken 
 Hajo Osinga
	 facilitair@scbolsward.nl

 Cultuur en activiteiten
	 Marius	den	Otter

 Redactie
 clubbladtbolwerk@scbolsward.nl.
 Bas van der Meulen
 Jan Dijkstra
 Tonny de Vries
 Marissa de Jong

 Vormgeving/DTP
 Laura Hermans

 Teamfoto’s 
 met grote dank aan Wilfred de Bruijn  
 en Johan de Jong

 Foto Cover
 Tonny de Vries

SCB ‘T BOLWERK DECEMBER 2021



Al meer dan 30 jaar levert Pijlman Kantoormeubelen diverse 
kantoormeubelen aan duizenden tevreden klanten. 
Kom ons assortiment nieuwe en gebruikte kantoor 
meubelen en magazijninrichting bewonderen in onze 
showroom en magazijn van 3000m2 aan de A7 in Sneek. 

Pijlman Kantoormeubelen is onder andere leverancier  
van diverse kantoorkasten om uw archief en admini- 
stratie te bewaren.

U bent van harte welkom in onze showroom!
Wij zijn geopend op Maandag t/m Vrijdag van 08.30 - 17.30u

Pijlman
Kantoor- en Magazijn-
inrichting Sneek B.V. 

Wolkammersstraat 12 
8601 VB Sneek, 
Friesland

Telefoon: 0515 419601
info@pijlmansneek.nl
www.pijlmansneek.nl

tanktransport & tankcleaning bv kwaliteit is wat ons vervoert

Tot uw dienst: 24/7 bereikbaar en beschikbaar | www.lootsma.com



VAN DE REDACTIE

 Prettige kerstdagen en weer 
 hopen op een beter jaar
De kerstdagen zijn weer in aantocht en het 
aftellen van de laatste dagen van het jaar 
2021 kan beginnen. Ook dit kalenderjaar 
werd deels beheerst door Corona, al leek 
het lange tijd dat wij ervan verlost zouden 
worden. Helaas zijn met het oplopen van 
de besmettingscijfers de maatregelen weer 
zo verzwaard dat het trainen en voetbal-
len hierdoor de laatste weken er behoorlijk 
last van heeft. Het is te hopen dat we in 
het nieuwe jaar weer snel kunnen trainen 
en kunnen voetballen met toeschouwers 
langs de lijn, want dat hoort er toch echt 
wel bij.

Positief zijn de bestuurlijke ontwikkelen binnen onze 
vereniging met ons nieuwe voorzittersduo Astrid 

Jorna en Dytmer Hettinga en Gerrit Teerenstra die de 
portfefuille van Voetbaltechnische zaken heeft opgepakt. 
Wel zullen we nog op zoek moeten naar een nieuwe pen-
ningmeester, vanwege het aftreden van Jurgen Grave na 
een periode van 4 jaar. Maar dat gaat vast lukken.

Sportief gezien staat de vereniging er goed voor. Het 1e 
van onze mannentak heeft de 1e periode gewonnen en 
de minste verliespunten in de competitie en het 1e van 
onze vrouwen draait bovenin mee. Wij hopen dat voor 
beide teams promotie kan worden behaald in 2022! 

In dit kerstnummer staan wij stil bij de onlangs overleden 
zeer betrokken clubman voor Bolswardia en SC Bolsward 

Syb Wesselius. We wensen zijn familie veel sterkte bij dit 
verlies.

Daarnaast hebben wij in dit nummer een bijdrage van 
onze kers(t)verse voorzitters, een interview met de 
familie Joumaa, de rubriek zittenblijvers en de column 
van T. v/d Zijlijn. En vanwege kerst mag de kerstgroet van 
de Doopsgezind predikant Cor Nijkamp en de kerstpuzzel 
voor de liefhebbers niet ontbreken.

Namens de redactie veel leesplezier, prettige feestdagen 
en een goede jaarwisseling toegewenst, met hopelijk 
veel voetbal in 2022!

Bas van der Meulen
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Slagerij De Boer

Barbecue - Gourmet - Regionaal rundvlees 
Friberne varkensvlees  

Friese droge worst

Het adres voor:

Ambachtelijk lekker

Jongemastraat 35, 8701 JB Bolsward
telefoon 0515 - 573795

brandsmakoffie.nl

SPECIALISTEN IN KOFFIE, THEE EN APPARATUUR

m (06) 181 909 68
schildersbedrijfschakel@gmail.com

VISSER MODE
menswear

VISSER MODE
womenswear

ELEVEN
Fashion & Lifestyle

Marktplein 3 Bolsward
Tel. 0515 - 767 008

Dijkstraat 3 Bolsward
Tel. 0515 - 572 387

Appelmarkt 11 Bolsward
Tel. 0515 - 767 288



December. De feestmaand waarin iedereen druk is met het versieren van het huis, ge-
dichten en surprises, maar ook de maand waarin wij ons eerste voorwoord schrijven voor 
ons prachtige clubblad als voorzitters van SC Bolsward.

VAN DE VOORZITTERS

En waar wil je het dan over hebben? Bij voorkeur niet 
over corona. Daar gaat het al veel te vaak over. Als 

bestuur hoop je je bezig te kunnen houden met voetbal, 
verbinding en de lange termijn voor onze vereniging. De 
werkelijkheid op dit moment is anders. Iedere keer moe-
ten we opnieuw schakelen om ons aan te passen aan de 
nieuwe richtlijnen. En iedereen vindt er wat van, maar je 
zult er maar voor staan. Laten wij ons daar dus niet over 
uitspreken. We kijken met trots naar alle vrijwilligers 
die ervoor zorgen dat er binnen de kaders toch zoveel 
mogelijk gevoetbald kan blijven worden. Hulde!

Drie maanden voorzitterschap en wat dan – ondanks 
deze gekke tijd – opvalt is de saamhorigheid en de gezel-
ligheid langs het veld en na de tijd in de kantine. Daar 
staan we voor als club, dit is de plaats waar vrienden 
voor het leven ontstaan. Het is prachtig om te zien dat 
jeugdteams elkaar aan komen moedigen en ook heel 
veel (jeugd)leden op zaterdag naar het de eerste dames- 
en herenelftal komen kijken. 

En wat zijn we blij verrast door het aantal mensen dat 
opstaat en bereid is om een bijdrage te leveren aan onze 
voetbalvereniging. En dat moet ook, want we zijn een 
vereniging en geen serviceorganisatie. Daarom wordt 
ieder nieuw lid dat zich aanmeldt nu ook meteen gebeld 
met de vraag wat haar of zijn bijdrage wordt. Reeds 
bestaande leden hebben nog niet zo’n telefoontje gehad, 
maar ook op jou is dezelfde vraag van toepassing. En dan 
is er voor heel veel mensen plaats in de herberg.

Deze vraag kregen we ook van Blauw Rood. Is er in de 
toekomst plaats voor ons? We hebben kennisgemaakt 
met Blauw Rood en een goed gesprek gehad. Maar is 
er plaats in onze herberg? Vooropgesteld, het staat 
iedereen in Bolsward vrij om een voetbalvereniging op 
te richten en als de gemeente (als eigenaar van onze 
sportvelden) van mening is dat dit gefaciliteerd dient te 
worden dan gaan we samen afspraken maken over het 
gebruik van die velden. 

Als daarna de op zich logische vervolgvraag komt of er 
dan ook gebruik gemaakt mag worden van onze kleed-

 Is er nog plaats in de Herberg?

kamers, kantine en overige voorzieningen, dan is dat 
een ander verhaal. Op dat moment komt de vraag op 
tafel: waar staan we voor en waar gaan we voor? Het 
antwoord op die vraag is heel duidelijk: SC Bolsward is 
met instemming van de leden van de voormalige voet-
balverenigingen CAB, RES en Bolswardia opgericht om 
met elkaar een mooie voetbalvereniging te vormen waar 
ieder lid op zijn of haar niveau kan voetballen. Die missie 
en visie is niet veranderd! Het is dan niet logisch om je 
kleedkamers en kantine beschikbaar te stellen aan een 
vereniging die dit niet onderschrijft.

Ondertussen begint het in bepaalde delen van de her-
berg behoorlijk te piepen en te kraken. Daarom zijn we 
erg blij met ons mooie, nieuwe kunstgrasveld en de ver-
sterking van onze projectgroep die zich bezighoudt met 
de realisatie van een nieuwe accommodatie. Natuurlijk 
blijven we voorstander van een mooi en sportief groen 
hart in het centrum van ons stadje, maar we kunnen niet 
langer wachten. De nieuwe accommodatie had er gis-
teren moeten staan. We zetten nu dan ook alles op alles 
om dit, in samenwerking met de gemeente en Sporthart, 
te realiseren.

Hoezeer het ook piept en kraakt in onze herberg, het 
swingt en leeft ook en binnen is het beregezellig! Onze 
vereniging bloeit op en de resultaten van ons eerste 
dames- en herenelftal dragen daar vanzelf-
sprekend een mooi steentje aan bij.

We hopen iedereen na de 
winterstop weer gezond 
en wel terug te zien 
op of langs het 
veld en wensen 
alle leden fijne 
kerstdagen en 
een sportief 
2022 toe!

Astrid en 
Dytmer
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 Mind the GAP
Onlangs heeft Marco van der Meulen als onderdeel van zijn studie onze club onder de loep 
genomen en onderzocht wat de kernwaarden van onze club zijn. Vervolgvraag hierbij is 
natuurlijk: in hoeverre lukt het ons om die ook te verwezenlijken? De kernwaarden worden 
helder omschreven: Voetbal, Verbinding en Vitaliteit. Het verschil tussen dat ideaal en de 
werkelijkheid wordt geanalyseerd met een ‘gap-analyse’. Ja, eigenlijk is het zo simpel als je 
denkt: zit er een gat tussen die twee?

In zijn onderzoeksrapport wordt een boektitel genoemd 
dat mij direct terugvoert naar de metro in enkele grote 

steden als Londen, Parijs en Praag. Bij het openschuiven 
van de wagondeuren klinkt steeds waarschuwend de zin 
‘mind the gap’. De reden dat dit omgeroepen wordt is 
dat er letterlijk een gat tussen wagon en perron de niet-
oplettende reiziger een lelijke val kunnen bezorgen. Toen 
in de jaren ’80 de sneltram van Amsterdam-centraal naar 
Amstelveen werd aangelegd was dit een berucht feno-
meen: verschillende mensen hebben verwondingen tot 
zelfs beenbreuken opgelopen.

Ik kan mij herinneren dat ik een vakantietrip voor verstan-
delijk gehandicapten begeleide naar Parijs. Met z’n allen 
de metro in. Om ervoor te zorgen dat we niemand zouden 
kwijtraken liep mijn mede-begeleider voor de groep uit en 
ik achter. Op het moment dat de laatste deelnemer instapt 
klinkt het ‘mind the gap’ en zoef…. Deur dicht. Voor mijn 
neus. Iedereen lachen, totdat de metro daadwerkelijk 
wegreed.

In Praag hebben ze de Tsjechische variant. Niet zomaar 3 
woordjes, maar het lijkt wel een Bohemian vertelling. Het 
lijkt te rijmen, hoewel ik dat er misschien zelf van heb ge-
maakt. Bij mij zorgt het er in ieder geval voor dat ik niet op 
de grootte van de GAP let, maar probeer te herkennen wat 
er nu eigenlijk gezegd wordt met enkele struikelpartijen als 
gevolg. Ik denk overigens dat veel forensen de waarschu-
wing niet meer horen. Het als een mantra herhalen maakt 

vaak dat mensen doof worden van wat er wordt gezegd. 
Marco komt tot de conclusie dat we het (in mijn woorden) 
helemaal niet zo slecht doen: tussen onze ideale kern-
waarden en de werkelijkheid legt hij maar kleine ‘gapjes’ 
bloot. De grote vraag is hoe daar mee om te gaan. Blijven 
herhalen dat de verbinding zo belangrijk is maakt mensen 
doof voor de boodschap. Spreken we als bestuur wel 
dezelfde taal als de leden of lopen we achter ons team aan 
in een poging alles te beheersen en klapt de neus voor 
ons dicht? Letten alle leden wel op wat er van belang is of 
nemen ze het voor lief wat er gebeurt? Denderen we door 
van station naar station? 

Ondanks alle toestanden die we de laatste 2 jaar voor 
onze kiezen hebben gekregen rijdt onze SCB-metro als een 
tierelier. we hebben echter wel een gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid (we als leden) op alert te blijven en te 
investeren in die kernwaarden. Steeds weer zoeken naaer 
hoe we de gaten die vallen kunnen overbruggen. Dus kán 
het eigenlijk niet dat tijdens de ALV er maar zo’n klein 
clubje leden en slechts een enkel spelend lid aanwezig is. 

Af en toe is onze restauratiewagen overvol. Prachtig. Als 
je het over ‘verbinding’ hebt. En... vervult iedereen die 
op donderdagavond of zaterdagmiddag in de Treffer een 
stukje meerijdt ook een rol binnen de club?
Nog-es: onze metro rijdt als een tierelier. Maar… Mind the 
gap! dat moeten we zelf doen.
Marius den Otter
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Hichtumerweg 14, 8701 PG Bolsward 
0515 572683 | www.half-hichtum.nl

Koffie, lunch, borrel of diner
Genieten doet u bij Brasserie E&D!

Jongemastraat 19 | 8701 JA Bolsward
[tegenover het stadhuis]

0515-576406 | www.brasserie-ed.nl
www.facebook.com/brasserie.ed

Tegen inlevering  

van deze advertentie  

ontvangt u 

10% korting op een 

3-gangen diner!

geldig voor 

max. 2 personen
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Nog maar twee maanden speelt hun oudste zoon Khaled 
(9) bij de club, maar “we wilden wat doen”, zegt Doua. 

“Stilzitten dat is helemaal niks voor mij.” Twee dagen in de 
week gaan zij en haar man naar Sneek voor Nederlandse 
les, maar voor de rest kunnen ze hier nog maar weinig. 

Dus vrijwilligerswerk, dat pakken ze met beide handen aan. 
Het clubblad rondbrengen? Ja hoor. Een bardienst? Graag! 
Onlangs stond Doua voor het eerst achter de bar. “Gewel-
dig, lekker koffie en thee zetten voor mensen. Dat contact 
vind ik leuk”, vertelt ze. Mohamad is meer een binnenvet-
ter, die hoeft niet zo nodig met Jan en alleman te praten. 
“Maar toen werd gevraagd of hij kon helpen met het oud 
papier heb ik gelijk ‘ja’ voor hem gezegd. Dan is hij ook 
eens uit het huis”, grapt Doua.

Dus helpt Mohamad iedere vrijdagochtend in het oud 
papier. “Het is een leuke groep, heel gezellig”, zegt hij. In 
Syrië was hij heftruckchauffeur, dus als hij de Nederlandse 
taal voldoende machtig is, wil hij dat ook ergens 

in Bolsward en omstreken weer 
gaan oppakken. Maar in de tus-

sentijd is er dus het vrijwil-
ligerswerk, al is ook het vin-

den van vrijwilligerswerk 
in coronatijd niet altijd 
even makkelijk. “Ik ben 
overal al langs geweest, 
maar door corona kan er 

niet zoveel. Bij de school, 
bij Patyna, om te helpen bij 

de oude mensen, maar door corona zeggen ze vaak ‘nee’”, 
vertelt Doua.

Ondertussen proberen ze Bolsward en de mensen steeds 
beter te leren kennen. Wat helpt is dat de broer van Mo-
hamad met diens vrouw en kinderen een straat verderop 
wonen. Samen gingen hij en Mohamad zeven jaar geleden 
naar Nederland, op zoek naar een beter leven voor hun 
gezinnen.

Want leven in Damascus, dat ging niet meer. “Iedere nacht 
lag ik wakker, dan was ik bang dat er iets zou gebeuren met 
de kinderen”, vertelt Doua. “Vliegtuigen, bommen, tanks: 
je hoorde het allemaal”, aldus Mohamad. “Iran, Rusland en 
Hezbollah kwamen om het Syrische regime te helpen om 
de rebellen neer te slaan, toen werd het nog erger.”

Reden voor Mohamad om samen met zijn broer op zoek 
te gaan naar veiligheid in Nederland. Twee jaar lang was 
bellen via Whatsapp het enige contact dat hij had met 
vrouw en kinderen. Ondertussen gingen hij en zijn broer 
in Nederland van azc naar azc. “Kamp Ter Apel, Schalkhaar, 
Doetinchem, Bellingwolde”, somt hij op. 

Maar toen kwam vijf jaar geleden de kans in Bolsward: er 
was een huis waar Mohamad mocht gaan wonen. “Toen 
heeft het maar een maand geduurd en toen ben ik met 
de kinderen gekomen”, lacht Doua. “Wij zaten maar drie 
dagen in het azc in Veenhuizen, toen mochten we gelukkig 
al naar Bolsward.”
In Bolsward bloeide het gezin weer op: de (toen nog) jong-

 Van Damascus naar Bolsward
Slapeloze nachten hadden Mohamad (41) en Doua (29) Joumaa in Damascus (Syrië), waar het 
voor hun jonge gezin niet veilig meer was. Ze vonden de rust in Bolsward en hebben nu ook  
SC Bolsward gevonden.
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  Voor al uw reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan uw Vrachtwagen,  
aanhangwagen, oplegger, camper en of lichte bedrijfswagen

  Voor de APK van LPK lichte en zware bedrijfswagens, autolaadkraan /laadklep, kranen

  Verkoop van DAF & GINAF Trucks

Morseweg 15
8912 BG Leeuwarden

Tel. 058 2880 288

De Wymerts 4
8701 WT Bolsward
Tel. 0515 57 22 00www.bsftrucks.nl

MET PASSIE VOOR HET VAK    KORTE LIJNEN    WIJ STAAN 24/7 VOOR U KLAAR!

SAMEN MET U KOMEN WE TOT DE BESTE TRANSPORT OPLOSSING VAN UW BEDRIJF

www.wokbolsward.nl
Kloosterlaan 24 | 8701 PD Bolsward Restaurant : 0515 - 574477 | Afhaal : 0515 - 572506 

Maandag 16:30 - 22:00 uur
Dinsdag Gesloten

Woensdag t/m zondag 11:30 - 22:00 uur
& alle feestdagen

* Wokken altijd vanaf 17:00 uur

À la carte



We mogen niets meer na vijf uur. Niet winkelen, niet 
sporten, niet uit eten of naar de film. Overdag mag 

het wel trouwens. De winkel, het restaurant, de bios, de 
sportschool, de voetbalvelden. Het is er dus overdag veel 
drukker. Gevaarlijk? Nee hoor, het virus draait blijkbaar al-
leen avond- en nachtdiensten.

Op dit moment zijn de grootste besmettingshaarden de scho-
len. Dus? Nou, je houdt de scholen open en doet de rest dicht. 
Logisch, toch?

Die ‘vierde’ golf aan het eind van 2021 werd in het voorjaar al 
voorspeld. Dus, wat doe je dan? Je gaat ergens in december, 

ste Talia (8) en Khaled kunnen op een 
steenworp afstand naar school op de 
Sint Maartenschool en na twee jaar 
werd de jongste Sila geboren, die 
is nu drie jaar oud en gaat naar de 
peuterspeelzaal. “Hier is het veilig 
en rustig”, zegt Doua. “Zo fijn voor 
de kinderen, die kunnen hier alles.”

Mohamad begon af en toe met een 
groepje te voetballen en dat trok Khaled 
ook wel. “Ik voetbalde in Syrië wel op straat, 
maar niet bij een voetbalclub”, vertelt de negen-
jarige. Op het schoolplein begon hij te voetballen en toen 
besloten zijn ouders hem bij SC Bolsward aan te melden. 
“Dit is veel leuker, echt het allerleukste. Ik vind Fortnite 
spelen leuk, maar voetballen doe ik nog veel liever.”
Hij zit nu in de JO10-2 en heeft het daar ontzettend naar 
zijn zin, maar heeft ook grootse plannen. “Ik wil net zo 

goed worden als Cristiano Ronaldo. 
Ik heb zelf nog niet gescoord, maar 

was wel één keer heel dichtbij: de 
bal rolde langs de doellijn, dus ik 
probeerde met een sliding de bal 
erin te krijgen, maar mijn voet was 
net iets te kort”, weet Khaled nog.

“Maar ik ga vanzelf wel een keer 
scoren. Het gaat erom dat je plezier 

hebt”, zegt hij wijs. Hier hebben hij en 
zijn gezin de tijd en de rust, dan komt alles 

inderdaad vanzelf wel.

Door Marissa de Jong

Foto’s:	Johan	de	Jong

COLUMN

als die vierde golf al als een tsunami over het land rolt een 
keertje bedenken dat een boosterprik wellicht helpt. Het is 
om gek van te worden.

Om zes uur ‘s morgens trainen. Het ontroert mij diep en ik 
heb er veel respect voor. Ik geloof niet dat het vol te houden 
is. Ik zie het als een bijna wanhopige poging om grip en regie 
te houden. Als een vorm van verzet.

Een vorm van verzet die voor mij ver te verkiezen is boven het 
vluchten in agressiviteit, doemdenken en complottheorieën.

T. v/d Zijlijn

Niets is zo moedeloos makend als het verliezen van regie. Wat je er ook van vindt, het is zo-
als het is, het gaat zoals een ander bepaald hoe het gaat en jij hebt je maar te voegen. Het 
voetbal is - opnieuw - grotendeels stilgelegd. En waar ik heel goed snap dat een corona pan-
demie bestreden moet worden, kan ik maar geen begrip opbrengen voor de wijze waarop 
onze overheid meent dat die strijd gestreden moet worden. In Nederland lijken we het wel 
tot een kunstvorm verheven te hebben om onbegrijpelijke oplossingen aan te dragen voor 
heldere problemen.

 Van de zijlijn
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 Sponsorgroep jeugdopleiding
We willen graag (meer) investeren in de jeugd, 
daarom is er een nieuwe sponsorgroep opgericht.  
De onderstaande bedrijven zijn hier lid van. Zij onder-
steunen de jeugdopleiding en verzorgen de trainings-
jassen voor jeugdteams onder 19 tot en met onder 13.

Meer weten? Graag een e-mail aan 
commercielezaken @scbolsward.nl

Ook dit jaar zijn er weer oliebollen, krenten-
bollen en appelbeignets te krijgen. De afgelo-

pen jaren vielen deze vers gebakken producten 
erg in de smaak. Bakker v/d Werf zal de oliebollen, 
krentenbollen en appelbeignets in de nacht van  
30 december op 31 december bakken, en zijn 
daarmee lekker vers!

De oliebollen en krentenbollen worden verkocht 
per 10 stuks voor € 8,00. Appelbeignets zijn € 2,00 
per stuk of 4 voor € 7,50. 

De bestelde lekkernijen kunnen op 31 december 
tussen 14:00u en 17:30u afgehaald worden in de 
kantine de Treffer. Bestellingen vanaf 50 stuks kun-
nen op verzoek worden bezorgd. 

Door het bestellen van de lekkernijen heeft u niet 
alleen wat lekkers op tafel bij het aftellen naar 
2022, maar steunt u ook Sc Bolsward. U kunt u 
bestelling doorgeven via het bestelformulier op de 
website. (www.scbolsward.nl) 

 Oliebollen
VRIJWILLIGERS BEDANKT !! 

Het voetbal bij SC Bolsward kan niet doorgaan zonder 
de vrijwilligers die zich dag in, dag uit met mooi weer 
en met slecht weer inzetten voor de club. Een club 
als SC Bolsward kan gewoon weg niet zonder vrijwil-
ligers. Zeker in deze moeilijke corona periode is het 
niet vanzelfsprekend dat er gevoetbald kan worden. 
Het zijn vaak de vrijwilligers die alles uit de kast 
halen om ervoor te zorgen dat toch op één of andere 
manier gevoetbald kan worden. 

Ook dit jaar willen wij onze waardering weer laten 
blijken naar onze vrijwilligers. Of je nu trainer, leider, 
barman/vrouw, bestuurslid, scheidsrechter, masseur, 
materiaalman, wasvrouw of schoonmaker bent. Voor 
SC Bolsward zijn jullie goud waard !

Voor elke vrijwilliger ligt een attentie klaar in de kan-
tine de Treffer. Deze kunt u ophalen op oudjaarsdag 
tussen 14:00u en 17:30u in kantine de Treffer. 

‘Vrijwilligers worden niet betaald, 
niet omdat ze waardeloos zijn 
maar omdat ze onbetaalbaar zijn’

 Bedankt



Machinefabriek Bolsward BV

Hichtumerweg 9,  8701 TG  Bolsward
T:  0515 - 57 55 55  E-mail: info@mfbbv.nl W: mfbbv.nl

Nieuwbouw, verbouw, restauratie  
of renovatie plannen?

WIJ BOUWEN UW WENSEN 
TOT WERKELIJKHEID!

Meer informatie: (0515) 572 516

Volg ons:

WWW.HUITEMA-VALLINGA.NL
HICHTUMERWEG 2, 8701 PG BOLSWARD | E INFO@HUITEMA-VALLINGA.NL

De grootste keus,
de laagste prijzen

Tapijtboerderij Witmarsum
Rijpenderlaan 7

8748 CW Witmarsum
Telefoon/fax: (0517) 53 22 97
E-mail: info@tapijtboerderij.nl

www.tapijtboerderij.nl

Sterk in roestvast staal!
Een flexibel en dynamisch bedrijf. Sinds 1986 zijn wij 
gespecialiseerd in de voedings- en genotmiddelenin-
dustrie. Met name in roestvaststalen uitvoeringen.
Hoogwaardige machines en installaties worden in  
opdracht van de klant, op maat gebouwd.
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 Zittenblijvers
Sinds er is gekozen voor de zaterdag als speeldag voor de prestatie-elftallen is een aantal 
vaste zondaggezichten nu te bewonderen op zaterdag. Zij bleven Sc Bolsward (uiteindelijk) 
trouw. Vier van deze zittenblijvers spelen nu in Sc Bolsward 1.

 Wat was je motivatie om voor Sc Bolsward te kiezen en dus voor de zaterdag 

als speeldag?
In eerste instantie ben ik bij Sc Bolsward gekomen omdat de 2 (later 3) club gefuseerd zijn.  

Logischerwijs ging ik mee. De keuze voor zaterdag of zondag is voor mij nooit van belang 

geweest. Hetgeen wat ik wilde is met Bolsward naar een hoog niveau gaan, hier kon pas het 

maximale uitgehaald worden als alles bij elkaar gegooid werd. Hierin was vanuit beide spelers-

groepen het draagvlak richting de zaterdag groter. Zodoende ben ik (uiteraard) ook mee gegaan.

 Heeft het nog consequenties voor je werk als je op zaterdag voetbalt?

Nee. Ik ben hierin vrij flexibel dus voor mijn werk heeft het geen consequenties.

 Je gaat weer spelen met doelpuntenmachine Bart Gietema. Samen waren jullie in de jeugd van het 

toenmalig JVB (samenvoeging van CAB en Bolswardia) verantwoordelijk voor vele doelpunten. Is de 

‘klik’ er weer?
Jazeker (als hij weer eens helemaal fit wordt :p). Het is een beetje als fietsen. Als je eenmaal die 

klik hebt gaat die nooit meer weg. Ben er van overtuigd dat we de komende periode belangrijk 

zullen zijn. Zowel op als naast het veld.

 Wat is het verschil voor jou om op zaterdag te voetballen of op zondag. Voelt het anders?

Dat ik nu met een kater op bed kan blijven liggen op zondag! Ik vind zelf dat nog steeds te veel 

de nadruk wordt gelegd op het zaterdag/zondag verhaal. Dat moeten we eens loslaten. Voor mij 

is dan het belangrijkste verschil dat door de samenvoeging het niveau van het 1e elftal aanzien-

lijk hoger is geworden. Naar mijn mening de grootste winst!!

   Kun je het verschil aangeven tussen je vorige trainer en nu Jackie Nijholt? 

Voor Jackie is dit zijn eerste klus als trainer. En het trainer zijn is in mijn ogen een ervaringsklus. 

Dus, los van het feit dat Jackie het prima doet, valt er voor hem nog genoeg te leren. Mijn vorige 

trainer, Arnold Haanstra, was al wat verder in zijn carrière. Daarnaast had hij zelf op (redelijk) 

niveau gevoetbald, dat merk je direct.

ZITTENBLIJVER NR 1

ÖZGUR AKKUS
Eén van de zittenblijvers is Özgur Akkus. Eerst koos hij ervoor om te 

spelen in een vriendenteam op zaterdag, maar gelukkig speelt hij nu 

weer als technische middenvelder in het eerste elftal. 
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Zittenblijver 2 is Sjoerd Breeuwsma. Hij komt uit een 

echte CAB-familie. Zijn opa, Jaap Breeuwsma, was 

een verdienstelijk speler. Lieuwe Breeuwsma en Jan 

Breeuwsma waren in het verleden bestuursleden bij 

de rood-witte club. Zelf is Sjoerd opgegroeid bij JVB 

en nu dus speler in het eerste elftal van Sc Bolsward.

Nummer drie op het lijstje is Mounir Bouasrar, beter 

bekend als ‘Mootje’. Ook Mounir komt voort uit de 

RES gelederen. Hij koos min of meer ook de zaterdag 

als speeldag. Al was het toch bijna de zondag ge-

worden. Oud SC Bolsward  trainer Arnold Haanstra, 

nu St. Anna had hem graag bij St.Anna zien spelen. 

De afstand was te groot om drie keer per week 

heen en weer te reizen. Ook miste hij zijn (voetbal) 

vrienden in Bolsward.
 Op welke leeftijd kwam je in het 1e van Sc 

Bolsward en wat is je positie in het team?

Op mijn 18de kwam ik bij het 1e van de zonda-

gafdeling. Ik speel in de verdediging met als 

voorkeur centraal achterin.

 Heeft het nog consequenties voor je eventuele 

werk als je op zaterdag voetbalt?

Ja voor mij had dit consequenties. Ik werkte altijd 

eerst op zaterdag en door mijn overstap naar de 

zaterdagtak moest ik daar mee stoppen.

 Wat voor speler ben jij? Ben jij een type die lei-

ding geeft ondanks je nog jonge leeftijd? 

 Meer technicus of een harde werker?

Naarmate ik meer seizoenen bij de senioren speel, 

denk ik dat ik steeds wat meer groei als leidende 

speler. Verder ben ik een redelijk technische 

speler die in dienst van het team speelt.

   Wat is het verschil voor jou om op zaterdag of  

op zondag te voetballen?

Beide was voor mij prima. Ik heb met plezier op 

zondag gevoetbald en dat doe ik nu ook op zater-

dag. Ik merk dat nu wij over zijn gekomen van de 

zondagafdeling en het niveau omhoog gaat het 

wel een stuk meer gaat leven in Bolsward en dat is 

leuk om mee te maken.

   Wat is je mooiste voet-
balervaring tot nu? 

Toen ik vanuit de A-
junioren debuteerde 

bij de zondagafde-
ling, speelden we 

gelijk al nacom-
petitie. Dit was 
erg leuk om mee 
te maken.

 Wat was jouw motivatie buiten de afstand, om 

toch voor Sc Bolsward te kiezen en dus ook voor 

de zaterdag?
Ik wou weer met mijn vrienden voetballen. Ik 

hoorde dat ze ondersteuning nodig hadden voor 

de 3de helft.

 Heeft het nog consequenties voor je werk als je 

op zaterdag voetbalt?
Nee, op dit moment niet meer. Voorheen werkte 

ik wel altijd op zaterdag, maar sinds vorig jaar niet 

meer.

 We kennen jou als iemand die het spel mede 

bepaald en oog heeft voor de vrije man. Is dat 

intuïtie of denk je enkele zetten vooruit?

Ik probeer gewoon lekker te voetballen. Ik denk er 

dus niet altijd over na. Het merendeel gebeurt dus 

op intuïtie.

 Wat is het verschil voor jou om op zaterdag te 

voetballen of op zondag. Voelt het anders?

Ik heb het altijd naar mijn zin gehad op zondag, 

maar er is geen groot verschil. De meeste jongens 

van zondag voetballen nu op zaterdag.

 Wat was je mooiste voetbal ervaring bij je vorige 

club?
Wegens corona hebben we het afgelopen jaar 

niet afgemaakt. Voor St-Anna heb 

ik dus niet veel wedstrijden 

kunnen spelen. Wel heb 
ik het altijd prima naar 

m’n zin gehad daar.
Bij Sc Bolsward 

zijn we gepro-
moveerd, dit was 
natuurlijk erg 
leuk om mee te 
maken.

ZITTENBLIJVER NR 2

SJOERD 
BREEUWSMA

ZITTENBLIJVER NR 3

MOUNIR 
BOUASRAR

  Lees verder op 
pagina  21
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MODEL L :  ANNE SCHEPERS
MODEL R :  SYBRECHT TOLSMA

VISAGIE :  DAWN CLEMS
HAAR:  DOUWINA RI JPKEMA
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Op de fiets naar 
 je favoriete sportclub!

Hier  u W advertentie?
Wilt u ook graag een advertentie plaat-
sen in “ het clubblad  van SC Bolsward? 
Dat kan, informeer naar de moge- 
lijkheden d.m.v. het sturen van een 
e-mail naar het volgende adres: 
commercielezaken@scbolsward.nl
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 Wat was jouw motivatie om weer terug naar Bolsward te keren en voor de plaatselijke Sc te kiezen?

Ik heb een aantal jaar in het tweede van ONS gespeeld. En je wilt natuurlijk in het eerste spelen. Daarom 

heb ik ervoor gekozen om terug te keren naar Bolsward. Ook is het fijn om nu lekker op de fiets naar de 

trainingen en wedstrijden te kunnen.

 Heeft het nog consequenties voor je werk als je op zaterdag voetbalt?

Ik werk doordeweeks als bewegingsonderwijzer in het speciaal onderwijs. Hierdoor heb ik de weekenden 

tijd om te voetballen.

 We kennen jou als iemand die leiding geeft met overwicht. Dit ondanks je nog jonge leeftijd. Je 

robuuste uitstraling doet natuurlijk ook het nodige. Schept dat voldoening?

Het is natuurlijk fijn om belangrijk te zijn voor het team. Ook hoop ik dat ik andere teamgenoten beter kan 

maken en kan helpen.

 Wat is het verschil voor jou om op zaterdag te voetballen of op zondag. Voelt het anders?

Ik vind het fijn om nu op zaterdag te voetballen, want dan kan ik zondag doorbrengen met mijn gezin.

   Kun je het verschil aangeven tussen je vorige trainers en nu Jackie Nijholt? 

Elke trainer die je krijgt is verschillend. Zo heeft elke trainer zijn kwaliteiten en leer je van elke trainer weer 

iets anders.

   Wat was je mooiste voetbal ervaring bij je vorige club? 

Kampioen worden met ONS Sneek 2 in de reserve eerste klasse.

ZITTENBLIJVER NR 4

RUBEN JELLESMA
En tot slot Ruben Jellesma: de robuuste laatste man van Sc Bolsward 1. 

Ruben heeft een verleden bij RES. Het talent ging al op jeugdige leeftijd naar 

Sneek om bij ONS zijn talenten te tonen en goede opleiding te volgen. Later 

kwam hij terug naar Bolsward. Toen Ruben senior werd zag huidig trainer Jackie 

Nijholt in Ruben de perfecte laatste man met overwicht om de defensie te leiden 

van de koploper van vierde klasse A.

Sinds april 2020 krijgt SC Bolsward haar energie van de Bolswarder energiecoö-
peratie DEBo (Energie VanOns). Een bewuste keus omdat er wederzijds financieel 
belang bij is, maar niet minder belangrijk omdat SC Bolsward daarmee de meest 
groene energie afneemt die er te krijgen is.

Voor het vierde jaar op rij staat Energie VanOns op nummer 1 in de stroomranking! 
En scoort ook in 2021 de maximale score van 10. De Consumentenbond, Natuur & 
Milieu en Wise onderzoeken elk jaar de duurzaamheid van stroomleveranciers en 
zet ons in 2021 opnieuw op een gedeelde eerste plaats.
Onze stroom komt van onze eigen lokale opwekprojecten, voor het overgrote deel 
van kleinschalige energiecoöperaties. Zo weten we zeker dat onze stroom donker-
groen is én bovendien omarmd wordt door de plaatselijke bewoners.

DEBo zal alle mogelijkheden benutten om verenigingen te steunen. Een van die 
mogelijkheden is het beschikbaar stellen van € 50,- voor de vereniging, voor ieder 
die zich als nieuw lid -via eigen vereniging- bij DEBo aansluit. De fam. Osinga van 
de Kleine Dijlakker was de eerste die daar gebruik van maakte, wat SC Bolsward 
dus  
€ 50,- opleverde. 

Voor alle duidelijkheid: het lidmaatschap van DEBo is gratis.

De maandelijkse kosten voor stroom zijn bovendien in veel gevallen een stuk lager 

dan onze (even groene) concurrent. Zo blijkt uit de Energievergelijker van de Con-
sumentenbond. 
Alle	berekeningen	zijn	gebaseerd	op	een	jaarcontract	tegen	enkel	tarief.	Alle	be-
rekeningen	zijn	uitgevoerd	op	02-12-2021.	Hieraan	kunnen	geen	rechten	worden	
ontleend. 
*				Het	gemiddelde	jaarlijkse	verbruik	van	een	huishouden	van	3	personen	zoals	

doorgerekend	door	Milieu	Centraal	en	het	CBS.
**		Pure	Energie,	de	goedkoopste	aanbieder	zoals	aangegeven	op	https://www.

consumentenbond.nl/energie-vergelijken/energie-vergelijker	op	02-12-2021.

De laatste tijd zijn energiebedrijven omgevallen en worden de klanten opgekocht 
door een grote leverancier of ondergebracht bij een willekeurige partij. In beide 
gevallen krijg je een nieuw en ongunstig tarief. Daar zit je niet op te wachten. 
Waarom hoef je daar bij Energiecoöperatie DEBo niet bang voor te zijn?Tussen ons 
en de leveranciers die de laatste tijd zijn omgevallen bestaat een duidelijk verschil. 
Wij zijn namelijk samen met tientallen andere coöperaties in Nederland eigenaar 
van Energie VanOns en Energie VanOns beschikt over de benodigde vergunningen 
voor de levering van elektriciteit en gas. Eventuele winsten gaan niet naar aan-
deelhouders maar blijven bij de coöperaties die dit gebruiken voor hun regio. Door 
de krachten van lokale energiecoöperaties op deze manier te bundelen maken we 
lokale groene energie voor en van ons allemaal en worden de risico’s gespreid. Ge-
noeg redenen om een overstap te overwegen. Dat gaat bovendien erg gemakkelijk 
via de website:  www.debo.frl 

Stroomverbruik* Energiecoöperatie DEBo Goedkoopste concurrent** Besparing per jaar
Gemiddeld verbruik gezin (2.800 kWh) € 701,88 € 783,18 € 81,30

DEBo steunt SC Bolsward met € 300,-
Winst in de coöperatie wordt hiermee teruggegeven aan de lokale gemeenschap.
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Samen met zijn maatje Sjoerd Feenstra was hij 
trouwe aanhanger bij het vrouwenvoetbal en 
bezochten samen met een vaste ploeg de 
thuiswedstrijden van SC Heerenveen. Syb 
was altijd een vrolijke man met leuke 
grapjes. Helaas was zijn gezondheid 
de laatste jaren verminderd en moest 
zijn aanwezigheid langs de lijn worden 
gemist.

Wij wensen Uky, de kinderen, kleinkinderen 
en verdere familie veel sterkte toe.

In 2015 schreef Johan Huisman het volgende stukje over 
Syb, toen hij stopte als vrijwilliger.

Syb Wesselius, boerenzoon uit Longerhouw
Hij groeide op in een gezin met 5 kinderen. Heit had een gemengd 
bedrijf. Hij was 11 jaar toen Mem overleed. Eén van zijn drie zusjes 
nam haar taak over. Hij ging naar de Hervormde Lagere School in 
Schettens wat aan de andere kant van de Rijksweg 43 lag. Hij komt 
van Longerhouw, een dorp wat bekend staat als hofleverancier van 
de CVV Bolswardia. Namen als Frank Gietema, Auke Wiersma, Hein 
Mensonides en Bôte Burgraaff komen voorbij. Alléén Flip Bangma 
was van de andere kant.

Hij ging na de lagere school naar de grote stad en doorliep de Katho-
lieke Lagere Tuin- en Landbouwschool onder leiding van Tjebbe de 
Jong. Een echte Fries, Sljucht en Rjucht as die fan Boalsert en nauw 
betrokken bij Kneppelfreed.        
 
Het was vlak na de oorlog en toen ging de jeugd de hele zaterdag 
nog naar school. Soms werd orgeldraaier Sjoerd Ferwerda door 
een stel jongens ingehuurd om vóór de school te draaien. Door het 
lawaai konden de leraren niet anders dan de kinderen vrij geven. Als 
een speer vlogen de jongens dan naar de nabij gelegen Huishoud-
school om te flirten met de meiden. Na deze 4-jarige opleiding 
werkte hij eerst bij Heit op het gemengd bedrijf, werd opgeroepen 
in militaire dienst (lichting 55-3, oude stomp) en kreeg tijdens een 
weekendverlof bij Natte Bram verkering met Uky Nawijn, de dochter 
van Evert Nawijn, de latere voorzitter van Bolswardia. Ze trouwden 
in 1958 en kregen twee zonen en drie dochters. Hij heeft nog nooit 
tegen een bal getrapt. Passief hield hij wel van het spelletje. SC Heer-
enveen werd zijn club. 

Begonnen bij de Hollandia als controleur blikken en dozen klom hij 
zonder blikken of blozen op tot chef van de blikfabriek. Later werd 
zijn functie omgedoopt tot manager q.a. (quality assurance). Veertig 
jaar lang werkte hij bij de Hollandia, later Nestlé. Toen Hochwald de 

 In Memoriam Sybren Wesselius
Onlangs ontvingen wij het bericht dat Syb Wesselius is overleden. Syb is 85 jaar geworden en was 45 jaar 
actief als vrijwilliger voor c.v.v Bolswardia en SC Bolsward. Zo was hij voorzitter van de jeugd en leider van 
jeugd- en seniorenelftallen bij c.v.v. Bolswardia en tot 2015  lid van de oud-papierploeg.

fabriek over nam was Syb al fut. Met pensioen. Rond zijn 
34ste kwam hij in contact met Bolswardia.

45 jaar Syb & Bolswardia.  1970-2015
Door zijn zonen, zijn jongens, kwam hij in contact 
met  de CVV Bolswardia. Ja, hij kwam nu eenmaal 
uit dat kamp zoals de katholieken RES hadden en 
de mensen die niet konden of wilden kiezen CAB  
omarmden als hun club. Hij werd leider bij de 

jeugd, maar nooit bij zijn eigen kinderen. Hij heeft 
ze dan ook weinig zien voetballen. Hij ergerde zich 

aan de onprofessionele manier waarop de vrijwillige 
jeugdtrainers training gaven en wilde door het volgen van 

verschillende cursussen hier meer structuur in aanbrengen. Hij 
was jeugdtrainer en leider van de ABC-jeugd . Met de komst van Jan 
Melchers zag hij ook de resultaten van zijn inspanningen.

In de jaren ’90 vormde hij samen met Pier de Jong een gouden duo. 
Onder hun bezielende leiding beleefde Bolswardia 2 de meest suc-
cesvolle periode ooit. Hun team bereikte zelfs de reserve hoofd-
klasse en draaide daarin moeiteloos een paar seizoenen mee. 

Na de AOW had hij volop vrije tijd die hij grotendeels besteedde aan 
zijn dames. Ja, toen had je nog meisjes- en damesvoetbal. Nadat de 
hoge hakken waren vervangen door lage voetbalschoenen werd het 
vrouwenvoetbal. Hij zat met Sytse Salverda in de sponsorcommissie 
en overviel de complete middenstand en bedrijven om ze warm te 
maken voor een advertentie in het Groentje en een reclamebord 
langs het veld. Oh , ja, tussen neus en lippen door richtte hij 
met Gosse Duiker en Sjoerd Feenstra de ‘Club van Honderd’ 
op. 25 Jaar bezorgde hij ’t Groentje en Het Bolwerk.

SCB ‘T BOLWERK DECEMBER 2021 23

Syb als jeugdvoorzitter met een Ruiter-team





25SCB ‘T BOLWERK DECEMBER 2021

Zaterdag 28 november 2020 speelde ook JO8 
een toernooitje op het kunstgrasveld van het 
ovaal van de ijsbaan. Deze jonge spelertjes  
kregen bezoek van twee Pieten.

Zaterdag 4 december hadden de 

spelers van JO7 een Pietentoernooi 

in sporthal De Middelzee. Vijftien 

spelers voetbalden onder leiding 

van Bernard IJdema en Teake-Jelle 

Teppema een toernooitje en gingen 

‘leeuwtjesschieten’ in tenues van 

Nederland, Ierland, Denemarken en 

Zweden. En de Pieten waren er ook!

Het toernooi begon om 10 uur maar 

de Pieten waren er nog niet. Die moe-

sten eerst even geroepen worden door 

de spelers. Na heel hard schreeuwen 

renden er twee Pieten over de tribune. 

Voetbalpiet en Hockeypiet waren 

gekomen!  Nadat er liedjes voor de 

Pieten werden gezongen, gingen de 

Pieten ‘leeuwtjesschieten’. Hugo en 

Jorrin deden het eerst even voor want 

de Pieten snapten het eerst niet.

De Voetbalpiet schoot wel 45 punten 

om. De Hockeypiet snapte het nog 

steeds niet en probeer de bal in de 

basket te schieten. De winnaar van 

vandaag met ‘leeuwtjesschieten’  

was Dax. Hij had wel 60 punten 

omgeschoten! Het team Denemarken 

was de winnaar van het toernooi en 

kreeg de wisselbeker.

Op het eind werden er nog penalty’s 

geschoten met de Pieten als keeper. 

Alle spelers kregen nog een zakje 

pepernoten en daarmee was het toer-

nooi afgelopen.

Foto’s: Johan de Jong



Ritje Witmarsum, Zeker de moeite waard!
It Fliet 3 • Witmarsum • www.groencentrumwitmarsum.nl

Volop beleving voor BINNEN en BUITEN. 
Kom gezellig langs en ervaar het zelf!

‘Uit de oude doos’
Opening Sportveldencomplex ‘t Bolwerk, augustus 1966.

Burgemeester Mulder schiet met een ferme trap 
het complex open. Rechts Jan Ferwerda (CAB). 
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 Happy X-mas!
KERST 2021

Ik weet mij nog goed te herinneren dat ik jaren gele-
den op eerste kerstdag het liedje ‘Happy X-mas’ van 
John Lennon en Yoko Ono voor het eerst hoorde. Het 
is nog steeds één van mijn favoriete kerstsongs. 

Denkend aan John en Yoko zie ik beelden voor mij 
van een ‘Bed-in-actie’ die zij in maart 1969 in suite 
702 van het Hiltonhotel in Amsterdam hielden. John 

en Yoko waren een dag of wat daarvoor getrouwd en 
ze wilden met deze ‘Bed-in-actie’ de aandacht voor 
hun huwelijk gebruiken om de ‘wereldvrede’ onder 
de aandacht van mensen te brengen. 
Na deze ‘Bed-In’ werden in de weken daarna in 11 
wereldsteden posters opgehangen met daarop de 
slogan ‘War is over’.  

We zijn inmiddels jaren verder en constateren dat 
conflicten, ruzies en oorlog nog steeds niet tot het 
verleden horen. En, wat graag zouden we willen dat 
dát wel het geval is. Elk jaar met kerst wordt er aan 
‘Vrede op aarde’ gedacht en er wordt over gezon-
gen. Dat is een goede zaak, maar volgens mij zou het 
daar niet bij op moeten houden. In het liedje ‘Happy 
X-mas’ komt de zin voor ‘War is over, if you want it…’ 

Ik hoop dat we de woorden uit dit lied ‘waar’ gaan 
maken, in ons eigen leven en óók op de voetbaltrai-
ning en tijdens het spelen van voetbalwedstrijden!
Ik wens jullie allemaal ‘Happy X-mas’!

Cor Nijkamp, Doopsgezind predikant
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Al een aantal weken horen we kerstliedjes op de radio, in winkelcentra of in sportkantines. 
Teksten van dit soort liedjes blijken we meestal zo mee te kunnen zingen en liedjes van 
jaren geleden roepen vaak een sfeer op van ‘toen’. 



drive
We trekken graag een sprintje om aan uw wensen te voldoen. Uw drukwerk regelen wij vol kracht en overgave.  

Wij gaan ervoor en hebben er plezier in. Dat is onze kracht. Enthousiasme voedt ons bloed. Van begin tot eind 

werkt ons team van bevlogen, betrokken toppers aan uw product. Het eindresultaat telt, maar ook de weg 

ernaar toe. Prestatie vloeit voort uit passie, gedrevenheid en betrokkenheid. Wij denken graag met u mee, want 

samen komen we verder. Welkom bij Van der Eems.

VANDEREEMS.NL  EASTEREIN / HEERENVEEN 



De belangrijkste vraag lijkt momenteel: QR of geen QR. En dat terwijl er maar 
één kwestie is die er echt toe doet: hij/zij houdt van me; hij/zij houdt niet van me. 

Daarom dit jaar een woordzoeker met bloemen, waaronder het madeliefje. 
Na enig speur- en streepwerk blijft er een elftal letters over. Deze moet je even husselen 

om er een woord mee te vormen. 

Stuur je oplossing met naam en adresgegevens naar clubbladtbolwerk@scbolsward.nl 
of gooi ’m door de brievenbus op De Dammen 1. Ook dit jaar zijn er weer leuke prijzen 

te winnen. Inleveren kan tot 16 januari 2021.  

 Woordzoeker

AFRIKAANTJE
AMARANTHUS
ANEMOON
ANJER
BEGONIA
CHRYSANT
DAHLIA
DUIZENDSCHOON
FRESIA
GERANIUM
GERBERA
GIPSKRUID

GODETIA
GOUDSBLOEM
GRAS
HYACINT
IRIS
JASMYN
KLIMOP
KORENBLOEM
KROKUS
LATHYRUS
LAVATERA
LELIE

LOBELIA
LOTUS
MADELIEF
MARGRIET
MUURBLOEM
NARCIS
ORCHIDEE
PAPAVER
PETUNIA
PHLOX
PRIMULA
RIDDERSPOOR

ROOS
SALVIA
SCABIOSA
TULP
VERBENA
VERGEETMENIET
VIOOLTJE
WINGERD
ZINNIA
ZONNEBLOEM
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j o r r i t s m a b o u w . n l

Opleveren

Probleemloos verbouwen met Jorritsma 

Een verbouwing aan uw huis is een onderneming die u misschien veel hoofdbrekens kost. Niet nodig! Wij voeren 

de regie en zorgen ervoor dat het hele proces gladjes verloopt, van bouwtekening tot oplevering. Onze efficiënte 

werkwijze levert u niet alleen een mooi huis op, maar ook een besparing in de verbouwkosten. 
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Het werkt  
lichter met  
Rentex Floron

Rentex Floron B.V. | Bolsward | t 0515-578989 | www.rentexfloron.nl

De zorg voor uw textiel,
is de kracht van onze medewerkers!
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Nieuwmarkt 17, 8701 KK Bolsward  www.fi c.nl

Tijdig bijsturen kan alleen als je inzicht 
hebt in de actuele cijfers van je bedrijf.

Bel F i C 0515-576169.
Wij zijn meer dan boekhouders!

FINANCE IN CONTROL

BEDRIJFSADVIES

RAPPOR TAGES
FISCAAL ADVIES
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