
Dagverse broodjes? Verse koffie? Of snoepgoed..

Ontdek ook onze A merken!!!
Tankstation Dijkstra

Bocksmeulen 43 - Tel. 0519-221819 - Dokkum

AUTOKOPERS OPGELET!
15.000 OCCASIONS 
IN NOORD-NEDERLAND

Dé occasionsite van Noord-Nederland

Wekelijkse informatierubriek voor lezers en bezorgers van
het weekblad Nieuwe Dockumer Courant

GEEN KRANT ONTVANGEN

Je bent nog geen krantenbezorger, je houdt van 
aanpakken en wilt helemaal gaan voor deze baan,

bel dan nu meteen naar: 0900-4683752

KLACHTENSERVICE
(0519) 22 85 22

EEN BAAN OM VOOR TE GAAN

Als het goed is behoort u elke woensdag vóór 18.00 uur
de Nieuwe Dockumer Courant te ontvangen. Mocht het
echter voorkomen, dat de krant niet voor genoemd tijdstip
wordt bezorgd, dan willen wij u 
vriendelijk verzoeken de uitgever      
hier als  volgt van op de hoogte te   

stellen:

Graag de volgende ochtend
vóór 12.00 uur met
vermelding van volledig
adres, postcode en de
datum waarop de krant niet
is ontvangen
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wwwwww..bbiissnniissffaasshhiioonn..nnll

IInndduussttrriieeppaarrkk  55dd  ••  LLeeeekk  ••  TTeell..  00559944--551144000044

OOppeenniinnggssttiijjddeenn::
maandag 13.30-18.00 uur • dinsdag 10.00-18.00 uur
woensdag 10.00-20.00 uur • donderdag 10.00-20.00 uur
vrijdag 10.00-21.00 uur • zaterdag 10.00-16.00 uur

vraag uw

bedrijfspas
aan via

info@bisnisfashion.nl
Tel. 0594-514004
Fax 0594-514505

22ee  kkoossttuuuumm

HHAALLVVEE  PPRRIIJJSS  !!
zzoollaanngg  

ddee  vvoooorrrraaaadd  
ssttrreekktt

KKoossttuuuummss
(van bekend merk)     nnuu 221199,,--
KKlleeuurreenn::  uni of streep, middengrijs, muisgrijs en beige

Zaterdag 29 april
Alles op het plein 
voor de winkel

50%
korting op=op

Broekema
Dierenspeciaalzaak

Winkelcentrum Damwoude

Sfeervolle terrashaard 
GRATIS bij uw 

buitenzonwering!

Bestelt u buiten zonwering t.w.v. minimaal 

t 1000,-* dan ontvangt u een gratis terras-

haard t.w.v. t 259,- ! Laat de gezellige 

zomeravonden dus maar komen!

GRATIS TERRASHAARD

DRACHTEN • HEERENVEEN • LEEUWARDEN 
WOLVEGA (HOME CENTER WOONBOULEVARD) • BUITENPOST (WOONEXPO)

heeft méér in huis.

* Bij een aankoop van minder dan t 1000,- is het mogelijk 
de haard met bijbetaling in uw bezit te krijgen. 2
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Vloerenlegbedrijf
Jan Schaafsma

Driesum • tel. 0511-422278/06-18278136 

Uw vloer vakkundig gelegd?
• Leggen van parket, 

laminaat, tapis en planken
• Tevens onderhoud zoals

schuren, lakken of oliën

Scherpe prijzen

Lesterhuis
***

PRAKTIJK VOOR LETSELSCHADE

Leens 0595-57 19 49
www.letselschade-lesterhuis.nl

Langgrousterwei 39 Oosternijkerk • 0519 - 242040 • www.autowijtsma.nl

klein in omvang,GROOT
in service,waar de klant

het belangrijkste is!!

Zwaagwesteinde • Bovenweg 17 • 0511-443180 • www.groenrijk.nl

Tibouchina

GroenRijk-tuincentrum van het jaar!

Tibouchina
Potmaat 15 cm.
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Koninginnedag

29 april

GEOPEND van

9.00-17.00 uur

NIEUWE DOCKUMER COURANT - HUIS aan HUIS

(Advertentie)

(Advertentie)

(Advertentie)

(Advertentie)

(Advertentie)

Monique en Edwin de Vries en Dirk en Augine Nicolai.

Overname Nicolai door
schildersbedrijf De Vries
RINSUMAGEEST - Schil-
ders- en afwerkingsbedrijf
Tjerk en Edwin de Vries uit
Rinsumageest heeft per 3 april
2006 Schildersbedrijf Nicolai
uit Dokkum overgenomen.
Na jarenlang met veel plezier
de schilderwerkzaamheden te
hebben uitgevoerd, stopt
Schildersbedrijf  Nicolai met
deze werkzaamheden om nu
meer de aandacht te richten op
de glashandel (Glashandel
Nicolai op industrieterrein de
Hogedijken in Dokkum).
Voor de klanten zal er echter
niet zoveel veranderen. Schil-

ders- en afwerkingsbedrijf
Tjerk en Edwin de Vries neemt
alle werkzaamheden over.
Vanaf nu kunt u terecht bij
Edwin de Vries, voor het aan-
vragen van een offerte, het
kopen van materialen of al uw
andere vragen op het gebied
van schilderen.
De vaste schilder en medewer-
ker van Nicolai, dhr. Werkho-
ven, zal voor de klanten een
vertrouwd gezicht blijven. Hij
zal zijn werk voortzetten bij
Tjerk en Edwin de Vries.
Schilders- en afwerkingsbe-
drijf Tjerk en Edwin de Vries is

gevestigd op het bedrijventer-
rein te Rinsumageest. Het
bedrijf wordt gekenmerkt door
de hoge kwaliteit die wordt
geleverd qua schilderwerk en
de daarbij behorende werk-
zaamheden. Er wordt
gestreefd naar een hoogwaar-
dige kwaliteit en dit alles naar
wens van de klant. Deze kan
gewaarborgd worden, omdat
het bedrijf volledig VCA gecer-
tificeerd is. De heren Tjerk en
Edwin de Vries zijn al jaren in
de schildersbranche werk-
zaam en hebben de nodige
ervaring op hun vakgebied.

Jaap Mellink op de oude zeedijk bij Ezumazijl. Met de foto’s in zijn nieuwe bundel wil hij laten zien hoe mooi de natuur in Noord-
oost-Friesland is. ,,Er zijn hier zoveel mooie locaties, maar je moet het wı́llen zien.’’ (Foto: Jochum Boomsma)

Jaap Mellink maakt tweede bundel
over prachtig Noordoost-Friesland
DOKKUM – ‘Het is een mooie
dag’. Dat is de titel van de
nieuwe foto/dichtbundel van
de 56-jarige Jaap Mellink uit
Dokkum. Het is een poëtische
ontmoeting in het prachtige
Noordoost-Friesland. De
auteur liet zich inspireren door
de rust en schoonheid van het
landschap. De tochten van
Mellink door dit boeiende
gebied resulteren in een verza-
meling fraaie foto’s en gedich-
ten, waarbij soms een wonder-
lijk samenspel ontstaat tussen
woord en beeld.

,,Het gevoel loopt als een rode
draad door deze dichtbundel
heen. Een gevoel voor de
omgeving en wat zich daar
allemaal afspeelt’’, aldus Mel-
link die in 2004 een soortgelijk
boek maakte met de titel ‘De
geur van versgemaaid gras’,
waarvan 2000 exemplaren zijn
verkocht. ‘Het is een mooie
dag’ verschijnt in een oplage
van 2500 exemplaren. In het
boek staan foto’s van diverse
mooie plaatsen in Noordoost-
Friesland in alle jaargetijden
en evenzoveel ontroerende
humoristische als rake gedich-
ten. De kracht van de bundel is

volgens Mellink, dat de
gedichten begrijpelijk zijn en
de foto’s herkenbaar. ,,Je moet
dingen niet ingewikkelder
maken dan ze zijn.’’ Het
gedicht ‘Eenvoud’ sluit mooi
op deze stelling aan. De overi-
ge gedichten gaan over zaken
die hij hoort, ziet of verzint.
Ook zitten er autobiografische
gedichten tussen, zoals ‘Opoe’s
roos’ en ‘’t Duwtje’ zijn auto-
biografisch. Zo gaat laatstge-
noemde gedicht over Mellink
zijn kleindochter die hem naar
de hemel wil duwen omdat ze
op school had gehoord dat het
daar zo mooi is.
Opvallend is het gedicht Asiel-
bramenzoekers, waar een ver-
borgen boodschap in zit. Bij
het zien van asielzoekers die
bramen plukten tussen Dok-
kum en Damwoude, kwam de
Dokkumer op het idee er een
gedicht over te schrijven. ,,Ik
heb altijd een notitieblokje bij
me. Als ik iets bedenk of zie,
schrijf ik het meteen op.’’ Op
deze manier kwam ook het
gedicht ‘Oeverloos gepraat’ tot
stand. Het gaat over twee vis-
sers op het Lauwersmeer die
‘sochtendsvroeg de stilte ver-
breken door hun gepraat.

Voor het gedicht Ochtendglo-
ren ging Mellink vroeg uit de
veren. Om zes uur ’s ochtends
fietste hij naar Ezumakeeg om
daar vast te leggen en mee te
maken hoe de natuur ont-
waakte. Eén van zijn persoon-
lijke favorieten is de foto,
gemaakt op de Wâlddyk, van
twee jongetjes die naar school
fietsen. Hij bedacht daar het
gedicht De Reünie bij. 
Mellink noemt zichzelf geen
dichter. ,,Ik speel met woor-
den’’, zo verklaart hij. Dit
komt in de gedichten Noordzee
en de Zuidwester duidelijk tot
uiting. Hij maakt de gedichten
vooral op gevoel. Voor hem
hebben de gedichten een
bepaald ritme. Het ritme van
het gevoel. ,,En juist het gevoel
wil ik met de bundels weerge-
ven.’’
Verstand van fotograferen
heeft de auteur naar eigen zeg-
gen al evenmin. ,,Ik fotogra-
feer met een simpele, maar
zeer functionele Olympus spie-
gelreflexcamera. Het gebeurt
allemaal nog op de ouderwetse
manier, analoog, dus met film-
rolletjes.’’ Op deze manier
werkt hij op gevoel met het
licht en de weersomstandighe-
den.
Met de foto’s wil Mellink laten
zien hoe mooi de natuur in
Noordoost-Friesland is.
,,Helaas wordt er nogal eens
negatief gedaan over deze
omgeving. Mensen vinden het
hier vaak maar een kale boel.
Er zijn hier echter zoveel
mooie locaties. Maar je moet
het wı́llen zien.’’ De slogan uit
zijn eerste dichtbundel ‘Kijk
naar het gewone en ontdek het
bijzondere’ gaat daarom ook in
het tweede deel weer op. Ove-
rigens is zijn nieuwste boek
voor zijn gevoel mooier en rij-
per dan de eerste.
De titel slaat op het gevoel dat
je soms hebt als je een mooie

dag hebt waarbij alles lijkt te
kloppen. Als voorbeeld noemt
de auteur een dag waarbij je
gezellig buiten zit en plezier
maakt met kinderen en klein-
kinderen. Ondertussen geniet
je van lekker eten, het mooie
weer en daarna met een dank-
baar gevoel terugziet op een
mooie dag. ‘Dat is zo’n dag wat
ik met een mooie dag bedoel’,
zo eindigt hij zijn gedicht. Het
boek is opgedragen aan de kin-
deren van Jaap en Ytsje Mel-
link: Dennis (31) en Anja (29).
Het boek wordt uitgegeven
door de Friese Pers Boekerij.
De grafische vormgeving is
verzorgd door Jochum Booms-
ma uit Westergeest. Het 96
pagina’s tellende boek is hele-
maal in kleur en verkrijgbaar
in de boekhandels en bij de
kantoren van de Friese Pers.
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Klaverjassen op
Bevrijdingsdag
DOKKUM - Zeventig roem
halen, een pitje, een natje, een
tegenpit, het kan allemaal
weer op Bevrijdingsdag. Dan
moet je wel bij café van der
Meer zijn in Dokkum, waar je
van 19 tot 21 uur kunt klaver-
jassen. Spannend en toch
gezellig, en je neemt er wat van
mee. Is het niet de wisselbeker
(die vorig jaar werd gewonnen
door Tj. Vellema), dan zijn het
wel de vleesprijzen, rollades en
zo. Stichting Stadsfeesten is de
aanstichter van deze traditio-
nele kaartavond, waar sporti-
viteit, kennis van het spel en
een beetje geluk hand in hand
gaan. Er is nog plaats voor
enkele koppels, dus zorg dat u
op tijd bent.

(Advertentie)

Famke/Jonkje Berneklean
opent deuren in Dokkum
DOKKUM – Famke/Jonkje Berneklean opent vandaag haar deuren aan de Vlasstraat 9 in Dok-
kum. Deze nieuwe kinderkledingzaak, gerund door Pim Heidstra en Menno de Haan, heeft een
zeer hip assortiment met verrassende prijzen. Tevens biedt zij iedere maand twee tot drie keer een
nieuwe collectie, waardoor een bezoekje altijd zeker de moeite waard zal zijn. Naast deze uitge-
breide collectie van kinderkleding, biedt Famke/Jonkje Berneklean erg leuke schoenen, speelgoed
en dvd’s.
Natuurlijk hoort bij deze opening een speciale actie die duurt vanaf vandaag tot en met zaterdag.
Iedere betalende klant maakt gedurende deze periode kans om zijn of haar betaalde bedrag terug
te winnen. Naast deze hoofdprijs zijn er nog meerdere leuke prijzen te vergeven en voor uw kinde-
ren is er altijd een prijsje. Op de foto ziet u Menno de Haan in zijn nieuwe kleurrijke kinderkle-
dingzaak. (Foto: Jochum Boomsma)
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