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2017 is het Stijljaar. De kunststroming 
De Stijl heeft ook zijn oorsprong in 
Drachten. Daarom is de Breeduit 
gedurende de rest van het jaar in 'Stijl'. 

Op expeditie in eigen stad!

Werk Splitting op schema 3 

Praat mee over de toekomst van  5 
Fryslân
 

Activiteiten cultuurhistorisch jaar 7

Ook poëzie tijdens Kunstroute 9

Winkelen doe je in Drachten in Stijl! 13 

Geslaagde burendag! 15

Afgelopen weekend gingen 108 deelne-
mers mee op expeditie in eigen stad. 
Van vrijdag tot en met zondag kon 
men mee vanaf café de Twee 
Heeren (via het water en het land) 
naar de Westkop. 

Deelnemer Makien Hubert vertelt 
waarom ze zich heeft opgegeven voor 
deze expeditie. ‘Ik was nieuwsgierig. 
Nieuwsgierig naar het gebied op de 
Westkop, want ik was er nog nooit 
geweest. En wat een prachtig gebied is 
dat!’

Vrijdagochtend opende de snorkelaars in 
de Drachtstervaart de expeditie in eigen 
stad! Enthousiaste deelnemers sprongen 
samen met het personeel van de 
Twee Heeren en kunstenaar William 
Speakman als eerste in het water. 

Iedere twee jaar verschijnt er in Smal-
lingerland een nieuwe Wijkatlas. De 
Wijkatlas geeft actuele informatie over 
het woonklimaat in de verschillende 
dorpen en wijken. De Wijkatlas is onder 
andere gebaseerd op de meningen en 
ervaringen van onze inwoners: bijvoor-
beeld over de kwaliteit van hun woon-
omgeving, voorzieningen en veiligheid.

Voor het samenstellen van de editie 2018 
vragen we 7700 inwoners een enquête 
in te vullen over hun woonomgeving en 
over de gemeente. Eind september of 
begin oktober ontvangen zij een uitnodi-
ging om de vragenlijst in te vullen. 
Met behulp van een persoonlijke inlog-
code kan de enquête digitaal worden 
ingevuld. Heeft u een brief gekregen 
maar geen computer of internet? Geen 
nood. U ontvangt dan enkele weken 
later vanzelf een papieren vragenlijst. 

De uitkomsten voegen wij samen en zijn 
terug te vinden in de nieuwe Wijkatlas 
die komend voorjaar verschijnt. De Wijk-
atlas is voor de gemeente een belangrijke 
‘vinger aan de pols’. De atlas wordt 
onder andere gebruikt bij het maken 
van plannen die de dorpen en wijken 
aangaan.

Enquête voor 
Wijkatlas 2018

Ze snorkelden met een door Speakman 
ontworpen amfibie op hun rug door de 
vaart. Echt veel zagen de snorkelaars 
niet in het troebele water van de Dracht-
stervaart. Gelukkig was daar de enthou-
siaste reddingsbrigade van Drachten! 

Recyclen van materialen met Refunc
Bij de Philipsbrug stapten de deelnemers 
in een oude praam. Vanaf het water 
werd een deel van de Tussendiepen 
verkend. Architect Denis Oudedijk van 
Refunc daagde de deelnemers uit om de 
omgeving met andere ogen te bekijken. 
Wat kunnen we doen met al die achter-
kanten van de bedrijven aan de Tussen-
diepen? Kunnen we die aantrekkelijker 
maken met materialen die we hier in de 
buurt vinden? 

Lees verder op pagina 3

Samenwerkingsschool de Diamant in 
Oudega is aan vervanging toe. Het 
schoolgebouw is verouderd en de leerlin-
gen zijn deels ondergebracht in noodlo-
kalen bij de school. De gemeente heeft 
plannen om eind 2019/begin 2020 een 
Integraal Kindcentrum (IKC) te bouwen 
in Oudega. 

Een IKC is een gebouw waar in ieder 
geval de samenwerkingsschool, 

peuterspelen en kinderopvang gehuis-
vest worden. De gemeente heeft hier-
voor € 2,1 miljoen gereserveerd.

Er moet nog veel gebeuren voor het 
nieuwe IKC er is. De eerste stap is het 
bepalen van een locatie. Daarbij kijken 
we naar de huidige schoollocatie en een 
ruim gebied er om heen. De gemeente 
gaat de komende tijd de mogelijkheden 
verkennen.

Geld voor IKC in Oudega
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DE LAATSTE EER DRACHTEN 
MAANDAG 12 JUNI

Mensen met een warm hart, een creatieve geest, gezond verstand en een goeie 

 

INLOOPAVOND: MAANDAG 6 MAART 2017 | VAN 19:00 TOT 21:00

“HOE ORGANISEER
IK MIJN UITVAART?”
“LAAT IK MIJN
KINDEREN ACHTER MET

 

SCHULDEN?”

Loop vrijblijvend binnen bij 
De Laatste Eer Drachten, in de 
Slingehof. En ontmoet uitvaart-
verzorgers, ervaringsdeskundi-
gen en verzekeringsexperts.
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Vrijwilligers gezocht! 
Voor woonzorgcentrum Rispinge 

in Drachten zijn we op zoek  
naar vrijwilligers .  

We zijn onder andere op zoek naar:  
 Vrijwilligers ter ondersteuning op de Begeleiding Groep; 
 Persoonlijk vrijwilligers om iets voor een bewoner te bete-

kenen, bijvoorbeeld bezoekje, wandelen etc.; 
 Vrijwilligers voor diverse beweegactiviteiten.  

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  
Arthur Beugelink, vrijwilligerscoach 
Telefoon: 06 - 13066641 
Mail:  a.beugelink@zuidoostzorg.nl  

Vrijwilligers gezocht!
Vrijwilligers gezocht!

Support Fryslân is een professionele 
vrijwilligersorganisatie voor maat-
jesprojecten. In de ogen van Support 
Fryslân heeft elke jongere recht op 
een maatje. De meeste jongeren 
vinden zelf zo’n maatje, maar som-
mige jongeren kunnen daarbij wel 
wat hulp gebruiken. Support Fryslân 
maakt dat mogelijk door sociaal 
zwakkere en eenzame jongeren 
te koppelen aan vrijwilligers. Het 
maatje spreekt regelmatig af met de 
jongere, helpt de jongere zelfredza-
mer te worden en draagt bij aan een 
gezond sociaal netwerk. Daarnaast 
motiveert het maatje de jongere om 
deel te nemen aan de samenleving. 
Wilt u Maatje zijn van een jongere 
meld u zich dan aan bij Talent.

Lijkt het u leuk om vrijwilligerswerk te 
doen maar liggen uw talenten op een 
ander vlak? Kom dan eens kijken in onze 
mappen of bezoek onze website 
www.centrumtalent.nl
We hebben nog  190 andere vacatures 
van diverse organisaties. 

U kunt contact met ons opnemen via:
Talent 
Centrum voor vrijwillige inzet 
Van Knobelsdorffplein 123 | 9203 
DH  Drachten | T:  0512-511859
centrumtalent@mosweb.nl
www.centrumtalent.nl
Langskomen kan ook op:
Maandag t/m donderdag 
van 09.00 - 12.00 uur 
maandag en donderdag 
van 13.00 - 16.00 uur

Support Fryslân

Zo’n 40 procent van de 
Nederlandse jongeren voelt zich 
weleens eenzaam. Voor sommigen 
is die eenzaamheid iets structureels. 
Het hebben van een beperking is 
bijvoorbeeld een extra risicofactor. 
Wanneer een jongere minder 
positieve reacties krijgt, kan dit 
het zelfbeeld negatief beïnvloeden. 
Hierdoor wordt hij/zij belemmerd 
om sociale en communicatieve 
vaardigheden te ontwikkelen.
Door regelmatig met een maatje 
af te spreken en een band op te 

bouwen, biedt Support Fryslân 
jongeren tussen de 12 en 27 jaar de 
mogelijkheid om te oefenen. 
Een maatje houdt rekening met de 
kwetsbaarheid van de jongere, maar 
helpt hem/haar vooral om kansen 
te benutten en positieve ervaringen 
op te doen. 
Een vrijwilliger vertelt: “Op een 
gegeven moment begon hij ook 
interesse in mij te tonen. Hij maakte 
ook steeds meer grapjes en ik kon 
zien dat het beter met hem ging.”

Jongeren kunnen zichzelf aanmel-
den voor een maatje of worden 
daarbij geholpen door ouders, 
school of een hulpverlener. Op die 
manier krijgt Support Fryslân ook 
wel jongeren doorverwezen die 
gedragsproblemen hebben of moeite 
hebben om een plek in de 
maatschappij te vinden en die daar 
zelf niet direct hulp bij vragen. 
“Het is dan aan ons om aan de 
jongere uit te leggen wat een maatje 
kan betekenen. We overtuigen niet, 
maar geven informatie om een 
goede beslissing te kunnen nemen. 
Een maatje hebben kan gewoon 
enorm tof zijn, maar dat moet je wel 
even weten”, vertelt een medewer-
ker van Support Fryslân.

De koppeling van een jongere aan 
een maatje wordt voor een jaar door 
een professionele vrijwilligers-
begeleider van Support Fryslân 
ondersteund. 
De vrijwilliger krijgt training, wordt 
uitgenodigd voor bijeenkomsten en 
krijgt een vast contactpersoon. 
Vera van Dijk, vrijwilligersbegelei-
der: “Wij investeren in de samen-
werking met onze vrijwilligers. Zij 
geven die jongeren de persoonlijke 
aandacht waar ze van groeien, het 
zijn de helden van onze organisatie. 

Signalen uit de praktijk zijn voor 
ons onmisbaar om ons werk goed te 
kunnen doen.”

Support Fryslân faciliteert ieder jaar 
meerdere themabijeenkomsten voor 
de vrijwilligers, de eerstvolgende 
gaat bijvoorbeeld over autismespec-
trum stoornissen. 
Ook worden er regelmatig activitei-
ten aangeboden waar de jonge-
ren met hun maatje aan kunnen 
deelnemen. De laatste keer was dit 
een speurtocht met aansluitend 
een barbecue. “Ze werd na afloop 
door twee andere meiden naar de 
bus gebracht!” zegt een vrijwilliger 
enthousiast over ‘haar’ jongere.
Bij voldoende aanmeldingen van 
nieuwe vrijwilligers kan Support 
Fryslân training en begeleiding 
geven in Smallingerland. 

Naast het jongerenproject heeft 
Support Fryslân een soortgelijk 
maatjesproject voor kinderen in 
Leeuwarden/Tytsjerksteradiel en 
een project voor jonge statushou-
ders (nieuwkomers) in Leeuwarden; 
Wegwijsmaatje.

“Dat is míjn maatje, hij hoort bij mij!” Een jongen van een jaar of 14, lange 
armen en benen, pakt een jongeman stevig bij zijn arm. Hij kijkt er apetrots 
bij. Zijn maatje heeft zojuist punten binnen gehaald voor het team, bij een 
spel tijdens een uitje georganiseerd door Support Fryslân. 
Support Fryslân koppelt jongeren in heel Friesland aan vrijwilligers. Het 
zijn jongeren die door omstandigheden moeite hebben met het aangaan 
en/of onderhouden van sociale contacten. 
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Stationsweg 76-78  Drachten
Telefoon 0512 - 541496

Rolgordijnen en 
Duo rolgordijnen uit onze 

huismerkselectie
nu met

25% korting
Uiteraard gratis meten en 

gratis plaatsen

Ideeën voor de Westkop
Bij Bren Drachten legde de praam aan 
en gingen de deelnemers per bus over 
het Kijlstraterrein naar de Westkop. In 
de bus ontstonden al mooie gesprekken 
over een eventuele bestemming van dit 
braakliggend terrein. Drachtster kun-
stenaar Henk Hofsta verwelkomde de 
mensen in zijn paviljoen. Hij legde met 
een simpele tekening het ontstaan van 
Drachten uit. De deelnemers werden 
vervolgens uitgenodigd door Yasser 
Ballemans om bij een kampvuur plaats 
te nemen. Actrice Marjolein Ley nam 
de mensen mee in een verhaal over de 
toekomst waar baardhaar geen kans 
heeft met de nieuwste sensortechnologie 
van Philips. Theaterregisseur Janneke de 
Haan bedacht dit verhaal van virtuele 
en tastbare werkelijkheid. Wat is nou 
echt? Rondom dit kampvuurtje mochten 
de deelnemers even loskomen van de 
werkelijkheid en dromen over datgene 
wat zij zien op deze plek. Teruggekomen 
bij het paviljoen van Hofstra konden de 
deelnemers hun visie over de Westkop 
posten in de rode brievenbus. Volgens 
Henk zitten hier geweldige ideeën in, 
waaronder het idee van Makien. ‘Zelf 
dacht ik aan een strand zoals in Lem-
mer met een strandtent, klimtoestellen 
voor de kinderen en misschien een apart 
hondenstrand waar de honden lekker 
kunnen ravotten.’

Bestemming Drachten
Met koffie en thee in de Sluisfabriek 
was het tijd voor een gesprek. Zo kregen 

Op expeditie in eigen stad!

Er wordt al een tijdje druk gewerkt aan 
De Splitting. De vaart zit er goed in en 
het werk ligt op schema. Dinsdag stortte 
de aannemer het beton voor de nieuwe 
rijbaan en de nieuwe fietspaden. 

Tijdens de werkzaamheden blijft de 
Splitting open voor autoverkeer. Om dat 
mogelijk te maken is een bypass aan-
gelegd. De bypass is in gebruik vanaf 
eind oktober tot net voor de Kerst, als de 
weersomstandigheden meewerken. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over de herinrichting 
van de Splitting? 
Op www.smallingerland vindt u meer 
informatie en tekeningen. De aannemer 
heeft ook een speciale app ontwikkeld 
voor de smartphone: Van Gelder Werk in 
Uitvoering. 

In deze app vindt u actuele project-
informatie en vlogs (filmpjes van de 
werkzaamheden). U kunt de app gratis 
downloaden op uw smartphone. Omwo-
nenden worden door de aannemer extra 
geïnformeerd over onder andere prakti-
sche zaken tijdens de werkzaamheden. 

Investeringsagenda
In totaal kost de herinrichting van de 
Splitting ongeveer 4 miljoen euro. De 
gemeente Smallingerland en de provin-
cie Fryslân betalen hier elk een gedeelte 
van. Het project is onderdeel van de 
Investeringsagenda Drachten – Heeren-
veen waarin de provincie Fryslân en de 
gemeente samenwerken aan de verbete-
ring van de economische positie en de 
bereikbaarheid van Drachten.

Werk Splitting op schema

Dinsdag stortte aannemer Van Gelder het beton voor het fietspad (foto: Van Gelder)

Marjan Wieldraaijer verlaat de SP fractie 
in de gemeenteraad van Smallingerland. 
Wieldraaijer zegt in een verklaring op 
haar facebookpagina dat zij in de loop 
van deze raadsperiode merkte dat zij 
‘voor haar gevoel steeds minder ruimte 
kreeg’. Ze vindt de situatie voor zichzelf 
onwerkbaar. 

Wieldraaijer neemt haar zetel in de raad 
tot aan de verkiezingen van maart 2018 
zelfstandig in met haar fractie Sociaal 
Lokaal. Ze heeft de griffie van de ge-
meenteraad aangegeven dat zij momen-
teel revalideert vanwege een inoperabele 
hernia en herstelt van een burn out. 

Marjan Wieldraaijer verlaat SP fractie 
Smallingerland

Marja Krans neemt 
officieel afscheid

Vervolg van pagina 1

scholieren van CSG Liudger een uitleg 
over het project Bestemming Drachten. 
Ook zij worden uitgedaagd door hun 
docenten om schetsontwerpen te maken 
voor de vier stadsmarkeringen waarmee 
we Drachten zichtbaarder willen maken 
voor inwoners en passanten. 

In de Sluisfabriek konden de bezoekers 
de schetsontwerpen bekijken voor alle 
stadsmarkeringen. Ruim 160 bezoe-
kers hebben we mogen ontvangen. De 
gemeente wil de verzamelde ideeën over 
de Westkop betrekken bij de uitwerking 
van dit deel van de Visie Waterfront 
Drachten.

Afgelopen dinsdag nam Marja Krans 
officieel afscheid als wethouder van 
Smallingerland. Zij keek terug op een 
enerverende, leerzame periode waarin 
zij als bestuurder inzette op ontmoeting 
en verbinding.

Krans was verantwoordelijk voor de 
portefeuilles decentralisatie jeugdzorg 
en jeugdbeleid, lokaal gezondheidsbe-
leid, cultuur, afvalverwerking, milieu 
en duurzaamheid. Bij haar afscheid 

kreeg zij een fotoboek aangeboden vol 
met afbeeldingen van representatieve 
momenten tijdens haar wethouderschap. 
Daarnaast kreeg ze een uniek nog te 
vervaardigen kunstwerk van de lokale 
kunstenaar Sattar Kawoosh aangeboden. 
Pieter van der Zwan en Jouke de Jong 
hebben het wethouderschap namens de 
ChristenUnie binnen het college over-
genomen. Zij zijn vorige week dinsdag 
tijdens de raadsvergadering benoemd 
en beëdigd.

Marja Krans dankt iedereen hartelijk voor het vertrouwen en de samenwerking.

Rondom het kampvuur konden deelnemers dromen over hun idee voor de Westkop.
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N A J A A R S A C T I E
PROEFTIJD • 2 maanden

GRATIS UW VERKOOP TESTEN
Als u nu uw huis in de verkoop zet bij 
een van onze 4 kantoren in Friesland, 

kunt u onze complete dienstverlening testen.

Geen verkoop, geen kosten!

info@makelaardijfriesland.nl

BINNEN 2 MAANDENJE HUISUITUU

 
       

Hoe werkt het?
In deze 2 proefmaanden zetten wij ons com-
plete verkooppakket in om actief uw huis te
verkopen. Hieronder begrepen:
•  de beste Fundapresentatie
•  schitterend verkooppakket
•  uitgekiende verkoopstrategie
•  online marketing met oa facebookcampagne

Geen verkoop? geen kosten!
U betaalt enkel en alleen bij een succesvol ver-
koopresultaat. 100% no cure-no pay!
Over de verkoop hoeft u overigens niet in 
te zitten. Ons kantoor behoort bij de 3 best
presterende kantoren van Friesland en onder
het motto 'binnen 2 maanden uw huis uit' gaan
wij graag voor u aan de slag.

Ook uw huis vlot en 
zonder zorgen verkopen?
Bel of mail ons voor een kostenloos 
verkoopadvies.

tel (0512) 36 80 36

Geen verkoop? geen kosten!
Dat klinkt bijna te mooi, toch zijn er 
geen 'kleine lettertjes'.
In ons kennismakingsgesprek en 
kostenloos verkoopadvies leggen 
wij u alles uitgebreid uit en leggen 
afspraken helder vast.

UITNODIGING 

Ik, Politiek?

Interesse? 
Geef je op door een email te sturen naar 
dtamminga@chello.nl

Ja, jij! 
Ben je benieuwd of het CDA iets voor je is? Of misschien 
het raadslidmaatschap bij jou past? De verkiezingen zijn in 
het voorjaar van 2018. Het jaar 2017 is dus hèt jaar om te 
‘proeven’ van het CDA.

Daarom organiseren we een oriëntatiebijeenkomst. 
Hier kun je al vast iets ‘proeven’ van wat de taken en rollen 
van een gemeente en gemeenteraad zijn. De kans is groot 
dat je na afloop zegt: “Dit smaakt naar meer!”
Op  woensdag 4 oktober organiseert 
CDA Smallingerland 
een avond waarbij iedereen 
die geïnteresseerd is kan 
proeven aan de politiek en 
eventueel raadslid zijn. 
De avond zal georganiseerd 
worden in de Brede School in 
de Drait en start om 19.30 uur. 
Om 21.00 zullen we uiterlijk afsluiten.

dd ellows Dra hten 

dd ellows Dra hten 

ompagnons loge Dra hten 
zoekt nieuwe leden

Odd Fellows is een wereldwijde organisatie op ethische  grondslag. 
De leden van de Compagnonsloge zijn positief ingestelde mannen 
die elkaar op velerlei gebied stimuleren en oog hebben voor wat 
er in de samenleving afspeelt. Het doel is mensen met elkaar te 
verbinden, ongeacht hun geloof, cultuur en afkomst. Het gaat er 
niet om wat je bent, maar hoe je bent. De wekelijkse bijeenkomst 
geeft verdieping, inspiratie, reflectie en rust. Regelmatig worden 
er activiteiten georganiseerd met partners.

Daarom houden wij een open informatieavond voor 
belangstellenden op donderdagavond 5 oktober om 20.00 uur.

Op deze avond geven wij een inleiding over Odd Fellows. 
U mag  rondkijken in onze zittingsruimte en u kunt al uw vragen stellen. 
U kunt dan meer te weten komen over het Odd Fellowship en ontdekken 
of  het iets voor u is om zich bij deze vriendenclub aan te sluiten.  
U bent van harte welkom. De toegang is vrij, consumpties zijn gratis 
en partners zijn eveneens welkom.

In verband met de organisatie vragen wij u zich aan te melden
door  een mail te sturen naar 89compagnons@gmail.com of 
te bellen naar een van onze leden 06 51215876. 
Maar ook zonder aanmelding  bent u welkom.         
                     
Het adres is  Odd Fellowhuis, Stationsweg 56,  9201GP Drachten.
Zie ons ook op www.oddfellows.nl  en 
www.facebook.com/oddfellowsdrachten 
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In 2019, of misschien wat later, gaat 
de nieuwe Omgevingswet van kracht. 
De komst van de Omgevingswet 
betekent dat er veel verandert. De wet 
bundelt 26 bestaande wetten voor 
onder meer bouwen, milieu, water, 
ruimtelijke ordening en natuur. Het 
wordt zo makkelijker om ruimte-
lijke projecten te starten. Denk hier 
bijvoorbeeld aan woningbouw op een 
voormalig bedrijventerrein of de bouw 
van een windmolenpark.

Het is belangrijk dat de overheid nu 
al begint met de voorbereidingen. An-
ders lukt het niet om de wet in 2019 
goed in te laten gaan.
Met de nieuwe Omgevingswet wil het 
kabinet:
• de verschillende plannen voor 
ruimtelijke ordening, milieu en natuur 
beter op elkaar afstemmen;
• duurzame projecten (zoals windmo-
lenparken) stimuleren;
• gemeenten, provincies en water-

Omgevingswet 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Stukken kunt u inzien in het gemeentehuis, Gauke Boelensstraat 2 Drachten. Telefoon 0512-581234. Schriftelijke reacties binnen genoemde termijn tenzij anders vermeld naar: 
B&W van Smallingerland, Postbus 10.000, 9200 HA Drachten. Mondelinge reacties: u kunt langskomen of bellen.

den gevraagd bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 150, 9700 AD Groningen. Wanneer een 
voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt 
de beschikking pas in werking nadat hierover een 
beslissing is genomen.

AG/AZ/Pub

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Er is een omgevingsvergunning geweigerd voor:

- De Meerpaal 11, 9206 AJ Drachten, verzoek tij-
delijke ontheffing gebruik in strijd met bestemming, 
datum bekendmaking: 21 september 2017 
 
De beschikking treedt in werking met ingang van 
de dag na bekendmaking. Tegen de beschikking kan 
binnen zes weken na bekendmaking bezwaar wor-
den aangetekend bij het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente Smallingerland, 
postbus 10.000, 9200 HA Drachten. 

AG/AZ/Pub

KENNISGEVING VERLENGING 
BESLISTERMIJN
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Smallingerland 
maken bekend dat zij in het kader van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten 
voor de volgende aanvraag de beslistermijn te ver-
lengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor:               het aanbrengen van reclame 
Locatie:           Sportlaan 1 in Drachten

De beslistermijn wordt verlengd met 6 weken. 
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 
8 november 2017.

AG-AZ/ Publiek

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN 
OMGEVINGSVERGUNNING 

Er is een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere 
voorbereidingsprocedure van toepassing is, aange-
vraagd voor:

• Anemoan kavel 1 in Boornbergum, de bouw van 
een woning, ontvangen 19 september 2017
• Anemoan kavel 2 in Boornbergum, de bouw van 
een woning, ontvangen 19 september 2017
• Raadhuisplein 55, 9203 EA Drachten, de verbouw 
van winkelruimte naar restaurant, ontvangen 
14 september 2017
• De Twee Gebroeders 28, 9207 CE Drachten, de 
kap van een boom, ontvangen 24 september 2017
• De Bolder 73, 9206 AP Drachten, het plaatsen 
van een hekwerk, ontvangen 8 september 2017
• Ds. Visscherwei 49 in Houtigehage, strijdigheid 
bestemmingsplan voor het gewijzigd uitvoeren 
bouw woning, ontvangen 21 september 2017
• Gauke Boelensstraat 2a, 9203 RM Drachten, het 
aanbrengen van reclame, ontvangen 19 september 
2017
• Rietpol 34, 9207 EG Drachten, het wijzigen van 
een erfafscheiding, ontvangen 14 september 2017
• t.h.v. de 1e flat aan de Oude Nering in Drachten, 
de kap van een boom, ontvangen 20 september 
2017
• Paradijske 43, 9201 GA Drachten, de bouw van 
twee dakkapellen en het plaatsen van zonnepane-
len, ontvangen 18 september 2017
• Schoolstraat 9, 9201 GE Drachten, de uitbreiding 
van een woning, ontvangen 20 september 2017
• Slinge 44, 9204 KM Drachten, de kap van 
3 bomen, ontvangen 19 september 2017
• Slinge 48, 9204 KM Drachten, de kap van 
2 bomen, ontvangen 19 september 2017
• Stal 135, 9205 AK Drachten, de kap van 
2 bomen, ontvangen 24 september 2017
• Uthof 60, 9202 HN Drachten, de kap van 
5 bomen, ontvangen 20 september 2017

AG/AZ/ Publiek

VERLEENDE VERGUNNINGEN 

Reguliere procedure, direct in werking

Er is een omgevingsvergunning verleend voor:

PUBLICATIE ONTWERPBESCHIKKING 
UITGEBREIDE PROCEDURE 

Kennisgeving ontwerpbeschikking 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Burgemeester en wethouders van Smallingerland 
maken bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht van plan 
zijn vergunning te verlenen voor:

• de gerealiseerde uitvoering van de locatie van 
de waterstoftrailers op de locatie Oliemolenstraat 
5 in Drachten

Bekijken
De ontwerpbeschikking met bijhorende stukken 
zijn ook in te zien in het gemeentehuis aan de 
Gauke Boelensstraat 2 te Drachten, elke werkdag 
van 8.30 uur tot 16.30 uur en op donderdag tot 
18.30 uur.

Reageren
Tijdens de reactietermijn van vrijdag 29 september 
2017 tot en met donderdag 9 november 2017 
kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. 
Deze moeten worden gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders van Smallingerland, 
postbus 10.000, 9200 HA Drachten. Voor meer 
informatie of het maken van een afspraak voor 
het mondeling indienen van zienswijzen kunt u 
contact opnemen met een medewerker van de 
eenheid Vergunningen en Handhaving van de 
afdeling Publiek, tel. (0512) 581234. 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen 
de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend 
als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ont-
werpbeschikking en u belanghebbende bent.

Ter inzage liggende stukken: De ontwerpbeschik-
king en de bijbehorende stukken. 
Inzage- en reactietermijn: vrijdag 29 september 
2017 tot en met donderdag 9 november 2017
Reactiemogelijkheid: schriftelijke of mondelinge 
zienswijzen (informatie: 0512 - 581234).

AG/AZ/Pub

- De Wiel 5, 9201 XP Drachten, de aanleg van een 
uitrit, datum bekendmaking: 22 september 2017 

Reageren 
Tegen de beschikking kan binnen zes weken na 
bekendmaking bezwaar worden aangetekend bij 
het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Smallingerland, Postbus 10.000, 
9200 HA Drachten. 

In werking treden 
De beschikking treedt in werking met ingang van 
de dag na bekendmaking. Het indienen van een 
bezwaarschrift schorst de werking van de beschik-
king niet. Hebben u of derde belanghebbenden er 
veel belang bij dat de beschikking niet in werking 
treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter van de recht-
bank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 150, 9700 AD Groningen. Wanneer een 
voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt 
de beschikking pas in werking nadat hierover een 
beslissing is genomen.

Reguliere procedure, niet direct in werking

Er is een omgevingsvergunning verleend voor:

- t.h.v. de 1e flat aan De Oude Nering in Drachten, 
de kap van een boom, datum bekendmaking: 
22 september 2017 
- Zuiderhogeweg 21, 9203 ST Drachten, de kap 
van een boom, datum bekendmaking: 
22 september 2017 

Reageren 
Tegen de beschikking kan binnen zes weken na 
bekendmaking bezwaar worden aangetekend bij 
het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Smallingerland, Postbus 10.000, 
9200 HA Drachten. 

In werking treden 
De beschikking treedt in werking met ingang van 
de dag nadat de termijn voor het indienen van een 
bezwaarschrift is verstreken. Het indienen van een 
bezwaarschrift schorst de werking van de beschik-
king niet. Hebben u of derde belanghebbenden er 
veel belang bij dat de beschikking niet in werking 
treedt, dan kan een voorlopige voorziening wor-

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

KENNISGEVING VERLENGING
BESLISTERMIJN
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

schappen meer ruimte geven. Zo kunnen 
zij hun omgevingsbeleid afstemmen op 
hun eigen behoeften en doelstellingen.

Meer ruimte voor particuliere ideeën
Verder biedt de wet, meer dan nu het 
geval is, ruimte voor particuliere ideeën. 
Dit komt doordat er meer algemene 
regels gaan gelden, in plaats van ge-
detailleerde vergunningen. Het doel 
staat voorop en niet het middel om er 
te komen. De houding van de gemeente 
bij het beoordelen van plannen wordt ‘ja 
mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ont-
staat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven 
en organisaties om met ideeën te komen.

Omgevingswet maakt omgevingsrecht 
eenvoudiger
Het omgevingsrecht bestaat uit tiental-
len wetten en honderden regelingen 
voor ruimte, wonen, infrastructuur, 
milieu, natuur en water. Zij hebben 
allemaal hun eigen uitgangspunten, 
werkwijzen en eisen. De wetgeving is 
daardoor te ingewikkeld geworden voor 
de mensen die ermee werken. Daardoor 
duurt het bijvoorbeeld langer voordat 

een project kan starten. De nieuwe om-
gevingswet maakt het omgevingsrecht 
eenvoudiger.

Wat betekent de Omgevingswet voor 
burgers, bedrijven?
Eén loket voor inwoners en bedrijven
Wanneer inwoners of bedrijven straks 
een project of activiteit starten, hoeven 
zij nog maar één vergunning (digitaal) 
aan te vragen bij één loket. Daarna 
nemen wij als gemeente of de provincie 
een beslissing. Zijn wij en de provincie 
allebei verantwoordelijk voor de vergun-
ningaanvraag? Dan neemt maar één van 
beide de beslissing. Dit is makkelijker 
voor de aanvrager. En de vergunning-
aanvraag wordt zo sneller afgehandeld.

Bedrijven hoeven minder onderzoek 
te doen
Om een vergunning te krijgen voor een 
ruimtelijk project, moeten bedrijven 
onderzoek doen (bijvoorbeeld bodem-
onderzoek). Door de Omgevingswet zijn 
onderzoeksgegevens straks langer gel-
dig. Hierdoor is het makkelijker om ze 
opnieuw te gebruiken. Sommige onder-

zoeken zijn helemaal niet meer nodig. 
Dit betekent minder kosten.

Ik ben blij met deze veranderingen, de 
nieuwe wet betekent minder regels, 
meer vrijheid voor creativiteit en meer 
betrokkenheid van de inwoners en de 
bedrijven bij hun omgeving, straat, 
wijk, of dorp. 
Wij zijn bezig, net als de andere 
gemeenten en provincies, met de voor-
bereiding op de invoering van de wet. 
Onze eerste stap is het maken van een 
Omgevingsvisie. We werken samen 
met de provincie en andere gemeenten 
om hiervoor bouwstenen op te halen 
bij de inwoners van Friesland. Een 
uitnodiging voor de eerstvolgende 
bijeenkomst staat onder dit artikel.

Ron van der Leck, 
wethouder 
Ron van der Leck, 

In wat voor Fryslân wilt u leven in 2030? 
Hoe gaan we in Fryslân om met klimaat-
verandering, krimp en energie? Wat is de 
toekomstvisie voor de steden en dorpen? 
En hoe ziet het Friese platteland er in de 
toekomst uit qua landbouw, natuur en 
recreatie? 

In juni spraken de Friese gemeenten, 
Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân 
met de mienskip over de toekomst van 
het Friese Platteland. Nu liggen er vier 
scenario’s voor die toekomst. Hierover 
willen we uw ideeën horen gedurende 
het tweede Omgevingslab Fryslân. De 

Praat mee over de toekomst van Fryslân resultaten van de gesprekken vormen 
bouwstenen voor de omgevingsvisies 
van de Friese overheden.

Uitnodiging
U bent van harte welkom in het gemeen-
tehuis in Drachten op maandag 
9 oktober. De bijeenkomst is van 
19:00 tot 22:00 uur. U kunt ook aanslui-

ten op een bijeenkomst in een andere ge-
meente. Kijk op www.omgevingslab.frl.  
Op deze site kunt u zich ook aanmelden 
voor één van de bijeenkomsten. 
In de Omgevingslabs Fryslân gaan provincie 
Fryslân, de Friese gemeenten en Wetterskip 
Fryslân in gesprek met experts, inwoners 
en ondernemers over de toekomst van onze 
leefomgeving.
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DRACHTEN
Zuidkade 36 ,  9203 CM Drachten |  0512  –  54 95 55

Comfortabele én modieuze damesschoenen
In de collectie van Gabor zien we dit seizoen 
veel blauwtinten en metallic. 
Glanzende materialen geven de schoenen een 
luxueuze uitstraling. Qua modellen is er bij Gabor 
voor ieder wat wils. Charmante, klassieke pumps 
in diverse uitvoeringen, maar ook sleehakken en 
sneakers met een comfortabele fi t. Warme tinten 
voeren de boventoon waardoor de schoenen zeer 
goed te combineren zijn met het huidige mode-
beeld. Naast sneakers zien we ook de klassieke 
veterschoen opnieuw in de collectie. 

Het belangrijkste speerpunt van Gabor is 
echter niet veranderd dit seizoen: comfortabele 
én modieuze damesschoenen!

Gabor

28 / 29 / 30 september

DAGEN

Vr. 29 
september

Deze dag is er een 
Gabor vertegenwoordigster aanwezig. 
Voor informatie en al uw vragen.

STIJL IN DRACHTEN
Deze dag verloten we 
3 paar gratis Gabor Schoenen!
Hoe maak je kans? We delen Lootjes uit in het centrum, 
kijk in de winkel of je de gelukkige winnaar bent! 

Zat. 30 
september

Heb jij onze nieuwe folder al gezien?



                         D O N D E R D A G  2 8  S E P T E M B E R  2 0 1 7   7                                                  

 BEKENDMAKINGEN

Stukken kunt u inzien in het gemeentehuis, Gauke Boelensstraat 2 Drachten. Telefoon 0512-581234. Schriftelijke reacties binnen genoemde termijn tenzij anders vermeld naar: 
B&W van Smallingerland, Postbus 10.000, 9200 HA Drachten. Mondelinge reacties: u kunt langskomen of bellen.

AGENDA RAADSVERGADERING 

De gemeenteraad van Smallingerland vergadert 
op dinsdag 3 oktober vanaf 19.00 uur in het 
gemeentehuis van Drachten.

Het is een doorlopende vergaderavond. De 
tijden achter de agendapunten zijn maximum 
behandeltijden. Het kan dus zijn dat een 
agenda(punt) eerder is afgehandeld waardoor 
het volgende punt of volgende onderdeel van de 
vergaderavond eerder begint.

AGENDA DE RONDE TAFEL - locatie Raadzaal, 
19.00 uur
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. De Peinder Mieden grondexploitatie (15 min.)
4. Rekenkamerrapport Jeugdzorg (45 min.)
5. Sluiting 

AGENDA DE RONDE TAFEL - locatie Trouwzaal, 
19.00 uur
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststellen Bestemmingsplan Bedrijvenpark 
    A7 Noord (15 min.)
4. Onderzoek De Lawei (45 min.)
5. Sluiting 

Wilt u deelnemen aan De Ronde Tafel? Dat kan. 
Laat het ons weten via griffie@smallingerland.nl. 

20.00 uur HET PLEIN
Op Het Plein krijgt u de ruimte om onderwerpen 
op een informele manier aan te kaarten bij 
raadsleden. Het Plein start aansluitend aan de 
Ronde Tafel (uiterlijk 20.00 uur) en duurt een 
half uur. 

Wilt u meedoen aan Het Plein? Meldt u dan aan 
via griffie@smallingerland.nl. Geef daarbij ook 
aan over welk onderwerp u het wilt hebben. 
Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de 
raadsvergaderingen.

HET DEBAT
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling bestemmingsplan 
    “Buorren 27 Rottevalle” (15 min.)
4. Verklaring van geen bedenkingen omgevings- 
    vergunning uitbreiding vleeskuikenstal   
 Gariperwei 43 te Oudega (15 min.)
5. Verlenging overeenkomst accountant (15 min.)
6. Veiligheidsregio Fryslân Dekkingsplan 2.0 
    (30 min.)
7. Initiatiefvoorstel FNP Frysk taalbelied (30 min.)
8. Onderzoek De Lawei (45 min.)
9. Sluiting

AGENDA HET BESLUIT 
1. Opening
2. Vragenuur
3. Vaststelling van de agenda
4. Vaststelling van de besluitenlijsten
5. Ingekomen stukken
AFHANKELIJK VAN BEHANDELING IN HET 
DEBAT VAN 3 OKTOBER 2017
6. Vaststelling bestemmingsplan 
 “Buorren 27 Rottevalle”
7. Verklaring van geen bedenkingen   
   omgevingsvergunning uitbreiding    
 vleeskuikenstal Gariperwei 54 te Oudega
8. Verlenging overeenkomst accountant
9. Veiligheidsregio Fryslân Dekkingsplan 2.0
10. Initiatiefvoorstel FNP Frysk taalbelied
11. Onderzoek De Lawei
12. Sluiting

De vergadering is live via internet 
(www.smallingerland.nl) te volgen èn via de 
radiozender Smelne FM (kabel: 96.1, ether 106.5) 
te beluisteren. In geval van uitzending van het 
programma Smelne Podium wordt de vergadering 
vanaf 20.00 uur uitgezonden.

VERGADERING COMMISSIE REGIONAAL 
OVERLEG VLIEGVELD DRACHTEN

Er is voor het vliegveld Drachten een Commissie 
Regionaal Overleg (CRO). Op donderdag 
19 oktober 2017 vergadert de CRO. 
De vergadering is in het gemeentehuis en begint 
om 17.00 uur. Op de agenda staat de begroting 
2018, het werkplan 2018 en de toekomst van 
het vliegveld. Ook hinder is een agendapunt. 
De vergaderstukken liggen ter inzage in het 
gemeentehuis.

PU/NH

INCIDENTELE FESTIVITEITEN

Voetbalvereniging Drachten 
Gauke Boelenstraat 101 Drachten

Wij hebben een kennisgeving ontvangen 
van Voetbalvereniging Drachten voor een 
oktoberfeest op het adres Gauke Boelenstraat 
101 in Drachten op 20 oktober 2017. Bij die 
incidentele festiviteit wordt meer geluid gemaakt 
dan normaal. De festiviteit op 20 oktober  
duurt tot 00.00 uur. Bij de festiviteit gelden 
de geluideisen uit de Algemene Plaatselijke 
Verordening Smallingerland.

Dit is de vijfde incidentele festiviteit dit jaar. 
In totaal mag Voetbalvereniging Drachten 
12 incidentele festiviteiten per jaar houden. 

U kunt geen bezwaar maken tegen de 
kennisgeving.

PU/AG/AZ

BESLISSING EMIGRATIE IN DE 
BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)

Onderstaande personen hebben hun 
adreswijziging/emigratie niet doorgegeven aan 
de gemeente.
 
naam+voorletter(s)      geboortedatum 
datum publicatie aankondiging    emigratie naar  
Ammar Kazhem Sadkhan 10-08-1980 
07-09-2017  onbekend
de Vries, P.  03-04-1972 
07-09-2017  onbekend

Wij hebben daarom besloten deze personen 
te emigreren in de BRP. De emigratie vindt 
plaats met ingang van de datum waarop de 
aankondiging is gepubliceerd in de Breeduit. 
Belanghebbenden kunnen tot zes weken na deze 
publicatie, bezwaar maken.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de afdeling Bestuursondersteuning. 
Het telefoonnummer is 0512-581234. 

HV/SC

BESLISSING EMIGRATIE IN DE 
BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)

VERGADERING COMMISSIE REGIONAAL 
OVERLEG VLIEGVELD DRACHTEN

INCIDENTELE FESTIVITEITEN

In het schooljaar 2017-2018 krijgen 
inwoners die een uitkering aanvragen, 
en die mogelijk een laag taalniveau heb-
ben, het aanbod om deel te nemen aan 
de Taalmeter en eventuele taaltrajecten. 

Door het maken van de Taalmeter wordt 
het taalniveau getoetst. De Taalmeter 
wordt op de computer gemaakt in de 
bibliotheek van Drachten, onder begelei-
ding van vrijwilligers van het Digi-Taal-
huis. Direct daarna volgt een gesprek 
met de taalcoördinator over de uitslag 
en het mogelijke vervolg. Deelname aan 
de Taaltoets en de educatietrajecten is op 
vrijwillige basis en is gratis. 

Het Digi-Taalhuis verzorgt in samen-
werking met het Friesland College de 
educatietrajecten.
Het signaleren en doorverwijzen van 
laaggeletterden is één van de actiepun-
ten uit het plan van aanpak laaggelet-
terdheid 2016-2018 van de gemeente 
Smallingerland. 

Voor meer informatie over het maken 
van de Taalmeter en de taaltrajecten 
kunt u contact opnemen met 
Anneke Visser, taalcoördinator van het 
Digi-Taalhuis, telefoonnummer 
06-24 56 29 57 of via e-mail 
digitaalhuis@bibliotheekdrachten.nl

Gemeente Smallingerland pakt 
laaggeletterdheid aan

Woont u in Boornbergum of Rottevalle of 
bent u op een andere manier betrokken 
bij een van de dorpen? Wilt u meedenken 
over de verkeersveiligheid hier? Aanmel-
den voor de visiebijeenkomsten in het 
kader van Feilich op ‘e dyk kan nog tot en 
met morgen.

Feilich op ‘e dyk is een project van de 
gemeente en het ROF (Regionaal Orgaan 
verkeersveiligheid Fryslân). Doel is om 
samen met inwoners en betrokkenen uit 
Boornbergum en Rottevalle acties te be-
denken die de verkeersveiligheid in de 
dorpen vergroot. Daarbij zetten we in op 
het gedrag van verkeersdeelnemers. 

Van idee naar actie 
De visiebijeenkomsten zijn bedoeld om 
na te denken over wat anders kan en 
hoe we die ideeën kunnen omzetten 

in acties. Positief, samen en blik op de 
toekomst is wat centraal staat. Wilt u 
meedenken over het verkeersgedrag in 
een van de dorpen? We verwelkomen 
u graag tijdens een van de bijeenkom-
sten. Op dinsdag 3 oktober staat de 
bijeenkomst voor Rottevalle gepland. 
In paviljoen de Leyen beginnen we om 
16.30 uur. Op donderdag 5 oktober is er 
een visiebijeenkomst in Boornbergum in 
basisschool By de Boarne. Ook hier is de 
aanvang om 16.30 uur. Beide bijeenkom-
sten duren tot 20.30 uur. Een maaltijd is 
inbegrepen. 

Aanmelden kan tot en met vrijdag 
29 september. Geef ons uw naam, 
adres en telefoonnummer door via 
gemeente@smallingerland.nl of 
telefoonnummer 0512-581234. 
We zien u graag!

Visiebijeenkomsten Feilich op ‘e dyk

Het cultuurhistorisch jaar vordert. 
Zo ook de maand september. Tijd om 
vooruit te blikken naar de agenda van 
oktober. De nadruk ligt de komende 
maand op muziek met onder andere een 
tweetal talentconcerten en een concert 
van 3 muziekverenigingen in Boornber-
gum. Onderstaand een overzicht van de 
verschillende activiteiten. 

Dinsdag 3 oktober
Lezing 'De Moker en De Pook: bladen 
rond 1920' door Arie Hazekamp en Jaap 
van der Laan
Aanvang 19.30 uur – kerkje Kortehem-
men, Boerestreek 13 - Entree 4 euro 
inclusief koffie/thee

De heren Hazekamp en Van der Laan 
nemen de bezoekers van hun lezing mee 
in de totstandkoming en het effect van 
De Moker en De Pook, propagandabla-
den uitgegeven in de jaren '20. Revoluti-
onair gezinde jongeren hadden destijds 
genoeg van het wapengekletter van de 
Eerste Wereldoorlog. Ze waren ervan 
overtuigd dat maatschappelijke verande-
ring wel degelijk mogelijk was. 

Zondag 15 oktober
Talentconcert
Aanvang 14.00 uur - Grote Kerk Drach-
ten - Entree vrij 
Een gratis concert waarbij 'een talent in 
de dop' zijn of haar muzikale talenten 
ten tonele zal brengen. 

Zondag 22 oktober
Talentconcert
Aanvang 14.00 uur - Doopsgezinde kerk 
Drachten - Entree vrij
Het tweede talentconcert. Laat u tijdens 
dit gratis concert verrassen door een 
talentvolle muzikant. 

Activiteiten cultuurhistorisch jaar
Vrijdag 27 oktober
Lezing en forumdiscussie over geweld, 
dienstweigering en sociale dienstplicht 
Met medewerking van de heer Cor 
Trompetter
Aanvang 19.30 uur – Doopsgezinde kerk 
Drachten - Entree 4 euro inclusief 
koffie/thee

Wat doet geweld met mensen? Waarom 
was er dienstweigering? De heer Trom-
petter vertelt erover maar gaat ook graag 
het gesprek aan met de aanwezigen. 
Praat mee en geef uw mening over deze 
onderwerpen. 

Zondag 29 oktober
Concert Looft den Heer Boornbergum, 
Nij Libben Witmarsum, Crescendo 
Lemmer
Aanvang 16.30 uur – Gereformeerde 
kerk, Easterbuorren 52, Boornbergum - 
Vrij entree

Met roerige tijden als centraal thema 
geven deze 3 muziekverenigingen samen 
een gratis concert in de Gereformeerde 
kerk in Boornbergum.

Meer informatie over Roerige tiden 
yn Smellingerlân staat op 
www.smallingerland.nl.

Aanmelden voor 3 en 5 oktober kan nog

Wat is er in oktober te doen?



                         D O N D E R D A G  2 8  S E P T E M B E R  2 0 1 7   8

Laat je kind omtoveren in een lief huisdier of eng monster. De fotografe maakt een mooie 
foto van je kind. Aan jou of je kind de keuze of je dit voor of na het schminken doet! 

Wo 4/10 | Gratis | 14.00-16.00 uur | Bibliotheek Drachten 

EHBO voor ouders: leren en doen!

Di 3/10 | Gratis | 19.30-21.00 uur | CJG-gebouw Drachten

De pedagogen delen handige tipkaarten uit en beantwoorden vragen over de 
opvoeding van je kind. 

Ma 2/10 I di 3/10 I wo 4/10 I do 5/10  | gratis | diverse locaties

Als er even geen geld is om je kind te laten meedoen met het schoolreisje, sporten 
of muziekles kan het Kindpakket een oplossing zijn!

Do 5/10 I gratis I 19.30-21.00 uur I CJG-gebouw Drachten

Verslavingszorg Noord Nederland komt vertellen over de verleidingen waar je kind 
vandaag de dag aan bloot wordt gesteld. Denk hierbij aan het online gamen, gokken,  
challenges, drugs, roken en alcohol. 

Ma 2/10 I 19.30 – 21.00 uur I gratis I CJG-gebouw Drachten 

Kom met je kind naar de Opvoedparty in Bibliotheek Drachten! 
Met info en tips over opvoeden, opgroeien en gezondheid en 
leuke activiteiten voor je kind zoals schminken, kleuren/knutselen 
en een suikerspel! 

Wo 4/10 | Gratis | 14.00-16.00 uur | aanmelden niet nodig

Telefoon 088 – 5 335 300

Volg ons op:

centrum voor
jeugd en gezin
Smallingerland

centrum voor
jeugd en gezin
Smallingerland

Meer info: www.cjgsmallingerland.nl

2017

Schminken & kinderfotografie Stel je opvoedvraag

Workshop Kinder-EHBO

Verleidingen voor je puber

… en nog veel meer! Voorlichting ‘Kindpakket’

Stel je opvoedvraag
Stel je opvoedvraag

Een week vol activiteiten voor ouders/verzorgers over de 
opvoeding, het opgroeien en de gezondheid van je kind! 

 

Schminken & kinderfotografie

Opvoedparty ‘Buiten de lijn
tjes’!

Total stations Jaap de Vries

Op alle twee stations kunt u 7 dagen terecht voor:
     Sigaretten en luxe sigaren

Accesoires
Spaarsystemen: Total en UNITED CONSUMERS

    Bloemenverkoop
     Leuke cadeauhoek
     Boedelbakken
     Alle dagelijkse dagbladen
     Lectuur voor hem en haar
    Mini supermarkt
     Medicijnen
    Stationsweg verkoopt tevens

      Lotto-, Staats-, en Krasloten

Was Actie   Programma 1
van 12,90 voor 7,50

Bij inlevering van deze advertentie

Actie geldig t/m 20 oktober!

De eems 38
9204 JX Drachten

Stationsweg 146
9201 GT Drachten

Op beide stations een wasstraat!

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

In augustus is Vermilion Energy Netherlands B.V. gestart met de uitvoering van 
seismisch onderzoek in de provincie Friesland. Aan de hand van de uitkomsten 
wil Vermilion inzicht krijgen in de opbouw van de diepere ondergrond. Op basis 
van deze informatie kan een schatting worden gemaakt van de aanwezigheid 
en de omvang van potentiële aardgasvoorraden en ook van aardwarmte. 

Het deel van Friesland waar Vermilion dit jaar het seismisch onderzoek uitvoert, 
bestrijkt het grondgebied van de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, 
Tytsjerksteradiel, Smallingerland, Opsterland en Súdwest-Fryslân. 

Vermilion heeft al verscheidene informatiebijeenkomsten over dit seismisch 
onderzoek georganiseerd. De onderstaande twee bijeenkomsten staan gepland 
in de gemeenten Smallingerland en Opsterland. 

U bent van harte welkom op de volgende tijden, data en locaties: 

Datum Tijd Locatie en adres 
03-10-2017 16:00 – 20:00 De Buorskip  

Vlaslaan 26 
9244 CH Beetsterzwaag 

10-10-2017 16:00 – 20:00 Hotel van der Valk 
Lavendelheide 4 
9202 PD Drachten 

 
De informatiebijeenkomst zal in de vorm van een inloopmiddag zijn. Aanmelding 
is niet noodzakelijk. Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de 
aard van het seismisch onderzoek en de verschillende technieken die toegepast 
worden. 
Vanzelfsprekend krijgt u tijdens deze bijeenkomst alle gelegenheid om vragen 
aan ons te stellen over het seismisch onderzoek.  

Voor nadere informatie kunt u een email met uw vraag sturen naar 
seismiekinfo@vermilionenergy.com. 

 

Uitnodiging 
informatiebijeenkomsten 
seismisch onderzoek 



                         D O N D E R D A G  2 8  S E P T E M B E R  2 0 1 7   9                                                  

Steeds meer mensen hebben plannen om 
hun woning te verduurzamen. Maar waar 
begin je nu? De Nationale Duurzame Hui-
zen Route organiseert voor de vijfde keer 
opendeurdagen. Dit jaar zijn de open-
deurdagen op zaterdag 4 en 11 novem-
ber. Huiseigenaren in heel Nederland 
openen dan hun deuren en vertellen hoe 
zij hun huis duurzamer hebben gemaakt. 
En Smallingerland doet ook mee! 

Er is een grote variatie in soorten wo-
ningen en maatregelen te zien tijdens 
de opendeurdagen. Zo zijn er gasloze 
woningen, monumenten met een warm-
tepomp, passiefhuizen, tussenwonin-
gen die van label G naar A zijn gegaan. 
Kortom voor elk wat wils. Een aanrader 
voor iedereen die zich wil oriënteren op 
prettig en energiezuinig wonen.

Gaat u op bezoek?
Op www.duurzamehuizenroute.nl vindt 
u een overzicht van alle woningen die u 
kunt bezoeken. Bij de huizen die open 
gaan staan de openingstijden vermeld en 
kunt u zich inschrijven.

Huiseigenaren vertellen over hun 
duurzame huis 

Doet u mee met uw woning?
Alle kennis en ervaring op het gebied 
van duurzaam wonen en bouwen zijn 
welkom. Of het nu gaat om ervaring 
met HR++-glas, een warmtepomp of 
slim hergebruik van materialen bij een 
nieuwe woning. Bezoekers horen graag 
de ervaringen uit eerste hand. Misschien 
weet u uit eigen ervaring hoe lastig het 
is om de juiste informatie te vinden. Dat 
is dit een kans om door uw verhaal te 
vertellen anderen sneller op weg te hel-
pen. Aanmelden kan op www.duurza-
mehuizenroute.nl/Smallingerland. 

Ervaring in een strohotel
Bezoekt u op 4 of 11 november een huis 
of stelt u zelf uw huis open dan maakt 
u kans op een midweekje weg op een 
bijzondere locatie: een strohotel in Haps 
(Brabant).

Op woensdag 4 oktober tussen 14.00 en 
16.00 uur zijn ouders en kinderen van 
hartelijk welkom bij de Opvoedparty 
‘Buiten de lijntjes’ van het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG) in Bibliotheek 
Drachten. 

Er zijn boeken, flyers en themakoffers 
verzameld over alles wat met opvoeden, 
opgroeien en gezondheid van kinderen 
te maken heeft. Een pedagoog geeft tips 
aan ouders bij ‘Stel je opvoedvraag’. 
Er is voorlichting over het drinken van 
water en het eten van groente en fruit. 
Ook is er een suikerspel en zijn er voor-
beelden van gezonde traktaties. Kinde-
ren kunnen zich gratis laten schminken 
van lief huisdier tot eng monster. Of ze 
kunnen kleuren en knutselen omdat het 
dierendag is en ook nog eens de start 
van de Nationale Kinderboekenweek 
‘Gruwelijk eng’. Joukje Fotografie maakt 
gratis professionele foto’s. Zij zorgt 
ervoor dat ieder kind mooi op de foto 
staat, met of zonder schmink. Alle activi-
teiten zijn gratis. Kijk voor meer infor-
matie op www.cjgsmallingerland.nl.

Kinder-EHBO, Puberverleidingen 
en Kindpakket
In de Week van de Opvoeding van 2 tot 
en met 8 oktober 2017 kunnen ouders 
aan diverse gratis activiteiten in het 
CJG-gebouw aan het Moleneind ZZ 95 
in Drachten meedoen. Zoals een work-
shop Kinder-EHBO op dinsdagavond 
3 oktober. Te weinig ouders weten 
voldoende van EHBO en weten niet 
altijd hoe zij in geval van nood moeten 
en kunnen handelen. Op maandagavond 
2 oktober is de lezing ‘Verleidingen voor 
je puber’ over onder andere (nieuwe) 

Feestelijke Opvoedparty in 
Bibliotheek Drachten

drugs, challenges, roken en alcohol. Op 
donderdagavond 5 oktober is er een 
voorlichtingsavond over het Kindpakket 
Smallingerland voor ouders die een fi-
nanciële bijdrage willen aanvragen voor 
bijvoorbeeld muziekles, sporten of voor 
schoolmateriaal. Vooraf aanmelden 
voor deze activiteiten is nodig via 
www.cjgsmallingerland.nl.

Week van de Opvoeding, thema ‘Buiten 
de lijntjes’
Het CJG Smallingerland organiseert de 
Opvoedparty in de landelijke Week van 
de Opvoeding die van maandag 2 tot en 
met zondag 8 oktober 2017 is. Het thema 
is ‘Buiten de lijntjes’, omdat kinderen 
niet in hokjes te plaatsen zijn en het 
opvoeden, opgroeien en gezondheid 
niet altijd volgens het boekje gaat. Meer 
informatie over de landelijke themaweek 
staat op www.weekvandeopvoeding.nl

Bezoekers van de Kunstroute van het 
afgelopen weekend hadden de kans onze 
gemeentedichter tegen het lijf te lopen. 
Andries de Jong ging langs bij een aantal 
deelnemende kunstenaars, schreef voor 
hen een gedicht en droeg dat voor. 
Poëzie tussen alle andere kunst.

Tijdens de Kunstroute, die tweemaal per 
jaar wordt georganiseerd, stellen kunste-
naars hun ateliers open voor het publiek. 
Op een flyer en in een programmaboekje 
staat de uitgestippelde route langs de 

Ook poëzie tijdens Kunstroute

Foto Harry Blokzijl
verschillende locaties. 
Voor wie alle kunstenaars had bezocht 
en hem of haar een handtekening had 
laten zetten op de flyer, lag er zondag-
middag een presentje klaar in de Lawei.

Vanaf volgende week vinden er bagger-
werkzaamheden plaats in de Drachtster 
wijk Burmaniapark en in Opeinde. 
Baggeren is het verwijderen van 
overtollig groen en slib.

Aannemer Jelle Bijlsma begint op 
2 oktober met het baggeren van het 
water in Burmaniapark. Vanaf de kant 
van de Jade werkt hij gefaseerd toe tot 

aan de Folgeren. Begin november bag-
gert Bijlsma in Opeinde de sloot langs 
de Teije Blauwsingel. De planning is 
om uiterlijk 10 november beide klussen 
geklaard te hebben. 

Heeft u vragen over de uitvoering van 
het werk? Douwe Visser, uitvoerder bij 
Jelle Bijlsma, staat u graag te woord. 
U kunt hem bereiken via 06-55598837.

Baggeren in Drachten en Opeinde 

Pontje De Grietman vaart tot 
1 oktober a.s. (einde vaarseizoen) van 
12.00 tot 18.00 uur, en niet zoals 
gebruikelijk van 10.00 tot 20.00 uur. 

De Grietman vaart dagelijks heen en 
weer tussen De Veenhoop en de 
Hooidammen in Oudega. Een oversteek 
met het pontje kost € 1,50.

Vaartijden De Grietman aangepast

In de afgelopen weken plaatsten we bij 
verschillende bushaltes nieuwe bank-
jes. Onder andere de haltes bij Nijtap, 
Ureterpvallaat en de Kommisjewei in 
Opeinde kregen een zitplek. De actie 
was naar aanleiding van reacties die 
de gemeente ontving van busreizigers 
over het ontbreken van een zitmogelijk-
heid bij de haltes. Bij iedere halte een 
abri plaatsen is niet mogelijk. Met deze 
bankjes proberen we de reizigers toch 
tegemoet te komen. Wachten op de bus 
kan nu ook zittend. 

Zittend 
wachten op 
de bus

(Ingezonden foto)

Vind je het soms lastig om rond te komen 
met je inkomen? Dan is de cursus ‘Bud-
getteren kun je leren’ iets voor jou. Deze 
cursus is gratis voor alle inwoners van 
Smallingerland.

In deze cursus leer je een budget te 
maken en bij te houden. Hierdoor krijg 
je inzicht in je inkomsten en uitgaven en 
dat geeft rust. De cursus wordt gege-
ven in kleine groepen met voldoende 
aandacht voor jouw eigen situatie. Je 
krijgt de nodige theorie, maar gaat ook 
met jouw eigen administratie aan de 
slag. Hierbij wordt je begeleidt door een 
professionele docent.
De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten, 

Gratis cursus budgetteren, schrijf je nu in!
wekelijks op woensdagmiddag. We 
starten weer op 8 november. Aanmelden 
kan via de mail: drachten@ping.nl onder 
vermelding van ‘cursus budgetteren’. 
Je kunt je ook aanmelden via de balie in 
het gemeentehuis.

Heb je vragen? 
Mail dan naar drachten@ping.nl of bel ‘s 
ochtends naar 0512-581234 en vraag naar 
het Ping-loket.

Gemeentedichter in actie
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Activiteiten 
Hart van Hoop Diner
Tijdens de landelijke Week tegen Een-
zaamheid organiseert Stichting Hart van 
Hoop 
Diner vrijdag 29 september in Wijkcen-
trum De Utwyk Oud Ambacht 116. Bij-
drage: €3,50. Meer info: info@hartvan-
hoop.nl, 06 40237279

Sam’s Kledingactie steunt bestrijding 
hongersnood in Zuid-Soedan
De inzamelingsactie van Sam’s Kleding-
actie voor Mensen in Nood in Drachten 
vindt dit najaar weer plaats op 30 sep-
tember. Locatie: R.K. kerk Pier Pander-
straat 1 te Drachten. Tijd: van 9 tot 11uur

Opening najaarsseizoen Bibliotheek 
Drachten
Zo 1 oktober opent Bibliotheek Drachten 
het najaarsseizoen met een feestelijke 
open dag. Op deze eerste zondagmid-
dagopening van het najaar licht de bi-
bliotheek een tipje van de sluier op van 
het bomvolle activiteitenprogramma. 
De bibliotheek is deze dag geopend van 
14 tot 17 uur, alle activiteiten zijn gratis 
toegankelijk.

Puzzelrit
Op zo 1 oktober MAC De Wâlden uit 
Drachten een puzzelrit. Vanaf 13 uur 
kunt u inschrijven bij buurtvereniging 
“De Vooruitgang”, tegenover nr. 24 
Drachten. Er wordt gereden volgens het 
puzzelreglement van MAC De Wâl-

den. Dit kunt u downloaden via www.
macdewalden.nl. U kunt starten tussen 
13.30 en 14.15 uur. De rit staat open voor 
motoren en auto’s. Het inschrijfgeld 
bedraagt €6,- per voertuig, ongeacht het 
aantal inzittenden.

Dierendagfestijn bij Kinderboerderij De 
Naturij
De Naturij pakt flink uit op het ‘Dieren-
dagdagfestijn’. Op zo 1 oktober gaan 
we dierendag groots vieren. Het ‘Die-
rendagfestijn’ begint om 13 uur en zal 
omstreeks 16 uur afgelopen zijn. Buiten 
de normale entree zijn er geen kosten 
aan verbonden. Gratis voor gezinspas-
houders

BBB -Bijbelstudie met Frank Ouweneel
Zo 1 oktober wordt de BBB-studie 
met  Frank Ouweneel weer gege-
ven. Het thema van deze avond is 
“Aanbidding”(Deel 3). De avond begint 
om 19.30 uur, Zuidkade 54 te Drachten. 
De toegang is gratis (collecte)Inlichtin-
gen via www.frankouweneel.nl

Wereldmaaltijd Mexico
Op ma 2 oktober kunt u weer genieten 
van een Wereldmaaltijd. Deze keer rei-
zen we naar Mexico, het land van oude 
culturen zoals dat van de Maya’s en de 
Azteken. Laat u verrassen door de kok 
van Sûnenz die ongetwijfeld een uitste-
kend 3- gangen menu bereidt voor €10,-. 
U kunt zich opgeven bij de wereldwin-
kel Zuidkade: 532144 of per mail: info@
wereldwinkelsrachten.nl

De Hololens, droom of werkelijkheid
Duik di 3 oktober in de wereld van de 
Hololens. De Hololens is een combinatie 
tussen de Google Glass en de virtual 
realitybril Oculus Rift. Tijd: van 20 tot 
22 uur. Gratis toegankelijk, aanmel-
den noodzakelijk. Locatie: Bibliotheek 
Drachten

TIP VAN DE WEEK

Waar: centrum Drachten (podia Caril-
lon, Raadhuisplein en Noorderbuurt)
Wanneer: zaterdag 30 september van 
13.00 tot 19.00 uur

Op pagina 13 leest u meer over Drach-
ten in Stijl. Hieronder het programma 
van de podia tussen 17.00 en 19.00 
waar na de modeshows een muzikaal 
programma plaatsvindt mét dans! Ook 
op het Raadhuisplein is een program-
ma!

Muziek en dans 
tussen 17.00 uur - 19.00 uur
Podium Tolman (Carillon)
Opening door Drumschool Drachten 
o.l.v. Roel Jan Jongsma en Henri de 
Boer
Optreden Solid Sounds Popvocals
Optreden Drumschool
Optreden Bewegingscentrum show 
Dunsje yn Stijl
Optreden Drumschool

Podium Drachtster Courant (Raadhuis-
plein)
Optreden Carlijn Grave (deelgenomen 
aan Voice op Drachten)
Optreden SERA, band
Optreden Solid Sound Popvocals
Optreden Amber Jellema (winnares 
Voice of Drachten)

Dûnsje yn Stijl 
Nellie Hoekstra en Natasja Hoekstra 
van Bewegingscentrum Drachten heb-
ben een speciale “stijl’ choreografie 
gemaakt die te zien is op 30 september. 
Voor deze dans hebben ze zich laten 
inspireren door het thema De Stijl. Ze 
hebben elementen daarvan verwerkt 
in de dans, materialen en kleding. Het 
is een show met 8 danseressen, waarin 
moderne- en Jazzdans bij elkaar ko-
men. 

Een kookcursus speciaal voor mannen
Vanaf wo 4 oktober organiseert Sûnenz 
‘Mannen over de kook’. Een kookcursus, 
speciaal voor mannen! In 6 cursusavon-
den leren de cursisten een (h)eerlijke 
maaltijd te bereiden. De cursusavonden 
zijn op: 4 okt, 18 okt, 1 nov, 15 nov, 
29 nov en 6 dec en start om 17 uur. 
De kosten zijn €15,- per cursusavond. 
Voor vragen en opgave: 0512 359380 of 
info@sunenz.nl

Dierendag Spijkerdorp
Op wo 4 oktober is het dierendag op 
Spijkerdorp in Drachten. Je mag tus-
sen 13.30 tot 15 uur langs komen met je 
huisdier die dan door een dierenarts van 
Elke zal worden nagekeken. Natuurlijk 
is alles gratis

Workshop 3D-printen en 3D-pen voor 
kinderen (8+)
Kinderen vanaf 8 jaar gaan tijdens deze 
3D-workshop, op wo 4 oktober, spelen-
derwijs aan de slag met de 3D-pen en de 
3D-printer. Met de 3D-pen maak je heel 
gemakkelijk je eigen 3D-ontwerp! Tijd: 
van 14 tot 16 uur. Kosten bibliotheekle-
den: €10,- Kosten niet-leden: €12,50. 
Locatie: Bibliotheek Drachten

Creatieve therapie
In het kader van de landelijke week van 
de vaktherapie (2-8 oktober 2017) is er 
wo 4 oktober tussen 18.30 en 20.30 een 
inloopavond over beeldende vakthera-
pie, ook bekend als creatieve therapie. 
U bent welkom bij de Klimop, 
Westerwird 83 in Drachten. 

Exposities
Expositie KunstINNark  2017
Za 30 september om 14.30 uur bent u 
van harte welkom bij de opening van 
de grote expositie KunstINNark 2017. 
KunstINNark is geopend van 13.30 tot 
16.30 uur. Flevo 161 Drachten. De toe-
gang is gratis. 
Meer info: www.kunstinnark.nl

Jan Ketelaar - open werkplaats
Iedere laatste za van de maand is de 
werkplaats van potzenmaker Jan Ke-
telaar geopend voor publiek. De open 
werkplaats op 30 september is van 13 tot 
17 uur, Tussendiepen 6 te Drachten. 
Info: www.janketelaar.nl

Tentoonstelling over De Stijl en 
constructivisme Museum Dr8888
Tentoonstelling over De Stijl en construc-
tivisme met werk van o.a. Bart van der
Leck, Theo van Doesburg en Naum Gabo 
in Museum Dr8888. Van 1 oktober t/m 
14 januari is de tentoonstelling De Stijl 
en constructivisme in Noord-Nederland 
te zien in Museum Dr8888. Prijs: €7,-

Nieuwe expositie in galerie/atelier 
Amapola
“Genieten!!!”. Met gastexposant Trijnie 
Wubbolt. De expositie is te zien t/m zo 
5 november. Openingstijden: za en zo 
van 13 tot 17 uur. Adres: Hoptunen 13, 
De Wilgen

Simmerútstalling bij Galerie Koopmans
Vanaf 25 augustus is de expositie ‘De 
Koopmansen’ gestart. Galerie Koopmans 
is iedere vrij t/m zo geopend van 14 tot 
17 uur en op afspraak. Galerie Koop-
mans, De Stripe 14, Earnewâld. Meer 
info: www.galeriekoopmans.nl

Expositie Artsoup De Lawei
In de expositieruimte van De Lawei is 
t/m zondag 8 oktober de expositie Eigen 
van de kunstenaarsvereniging AKKA 
(Alumni Kunstenaars Klassieke Acade-
mie) te bezichtigen. 34 leden laten een 
kunstwerk (schilderijen of beeldhouw-
werk) rondom het thema Eigen zien. 
Toegang is gratis. Aansluitend op de 
expositie is een mini cursus keramiek 
27 september t/m 25 oktober Portret 
boetseren naar model door Jacomijn 
Steen. In 5 lessen op woensdagmiddag 
leer je op ware grootte een portret te 
boetseren naar een model. Er is geen 
aanleg, ervaring of talent vereist. 
Meer op www.lawei.nl/kunst

Muziek
Speciaalbierfestival met muziek in Iduna
Za 30 september kunnen bluesliefheb-
bers en bierfijnproevers hun hart opha-
len tijdens het Noarder Dragten Brews & 
Blues Festival in Poppodium Iduna. Tijd: 
16 tot 24 uur. Toegang: €12,50 (vvk)/ 
€15,- (deur) prijs is inclusief een gratis 
proefglas en 2 consumptiemunten. Meer 
info: www.iduna.nl, 
www.brewsandblues.nl   

Friese muziek uit vroeger tijden
Op zo 1 oktober treedt de band Kapriol 
op in de Doarpstsjerke van Rottevalle 
(Buorren 18) met het programma “Friese 
muziek uit vroeger tijden”. Het optre-
den begint om 15 uur en duurt, inclusief 
pauze, tot ongeveer 17 uur. De entree 
bedraagt €8,-

Open Repetitie CMV Crescendo Drachten 
Di 3 oktober. Tijd: 17 uur C-orkest, 18 
uur B-orkest, 19.45 uur A-orkest. Toe-
gang: Gratis. Locatie: Repetitiegebouw 
CMV Crescendo aan de Burg. Wuiteweg 
38 in Drachten (naast de Lawei)

Drachten 
in Stijl 2017
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Breeduit niet ontvangen?
Laat het ons weten! 

Geef uw adres en postcode door via 
klachten@debreeduit.nl of bel naar 
0512-519652, zodat wij uw gegevens 
kunnen doorgeven aan de externe be-
zorgdienst. De Breeduit is ook digitaal 
te vinden op www.smallingerland.
nl/Breeduit, of www.debreeduit.nl. 
Daarnaast ook af te halen op diverse 
afhaalpunten in Drachten en omlig-
gende dorpen.

Colofon Breeduit
Op de redactionele pagina's van Breeduit staat linksboven 
een logo. Is dat logo groen dan gaat het om een pagina 
van de gemeente. Is het logo blauw, dan is de redactie 
van de uitgever aan het woord. 

Groen logo is redactie gemeente: 
communicatie@smallingerland.nl of 0512 581234. 
Foto's: gemeente Smallingerland, tenzij anders vermeld.

Blauw logo is redactie uitgever: 
redactie@debreeduit.nl of 0512 519652 

Aanleveren kopij agenda: agenda@debreeduit.nl  
Advertenties: Breeduit 0512 519 652  
Henk Hilbrands 06 31 04 59 56
advertentie@debreeduit.nl
Stationsweg 64    Postbus 648   9200 AP Drachten
Uitgever / Opmaak: Norddesign 0512 525 656  
Breeduit 0512 519 652   studio@debreeduit.nl  
Stationsweg 64   Postbus 648   9200 AP Drachten

Verschijning
Breeduit verschijnt elke donderdag in een oplage 
van 27.300 en wordt verspreid in de gemeente 
Smallingerland. Wekelijks komt Breeduit als PDF op de 
website van de gemeente te staan. Stuur op tijd uw activiteit/

(muziek)event/expositie 
binnen de gemeente 
Smallingerland, naar 

agenda@debreeduit.nl

voor de Agenda?
Activiteiten 

Kerkdiensten
Zaterdag 30 september
Mayaan Yeshua
Drachten: 10.00u, Wim Hoogendijk
Zondag 1 oktober
R.K. Parochie
Drachten: 10.00u, pastor N. Bouma  
Hervormde Kapelgemeente
Drachten: 09.30u, Cand. J.A.A. Geerts
Nieuw-Apostolische Kerk
Drachten: 10.00u, voorganger Priester 
Steunebrink
Christengemeente Doorbraak
Drachten(de Schakel): 10.00u, Dienst
Gereformeerde Kerk (hersteld)
Opeinde: 09.30u, dienst; 14.30u, 
Ds. C. Koster

Evangelische Open Thuis Gemeente
Drachten: 10.00u, Martijn Rienstra
Baptisten Gemeente ‘Elim’
Drachten: 10.00u, Anne Dijkstra

Evangelische Gemeente Jozua
Drachten: 10.00u, Dhr. E. van der Zwaag
Christelijk gereformeerde kerk
Drachten: 09.15u, Ds. R. van der Kamp; 
14.00u, Ds. C.A. den Hertog
Protestantse Gemeente Oudega
It Ljochtbeaken: 09.30u, Ds. L. Veerman-
van Dijk; St. Agathatsjerke: geen dienst
Doopsgezinde Gemeente Drachten-
Ureterp
10.00u, broederschapbijeenkomst
GKV Drachten-Nijega
Drachten: 09.30u, Kand. M. van der 
Welle; 14.00u, J.H. Tempelman

Victory Church
Drachten: 10.30u, voorgangers Oebele en 
Hella Malawer
vGKN 
Boornbergum: 09.30u, Ds. B. Bloemen-
daal; 13.45u, Ds. A. Elverdink
Doopsgezinde gemeente Rottevalle
Rottevalle: 09.30u, Themadienst
Ger. kerk Nijega-Opeinde-De Tike
Opeinde: 10.00u, 
Mevr. Fr. Wesseling-Schilstra
Protestantse gemeente Boornbergum-
Kortehemmen
Boornbergum: 09.30u, Ds. J. Bolt
Protestantse Gemeente Drachten
De Oase: 09.30u, Ds. H.J. de Groot
Menorah: Dr. H.M. van den Bosch
De Arke: 09.30u, Ds. J.D. de Haan
Zuiderkerk: 09.30u, Ds. A.H. Boschma
Grote Kerk: 11.00u, Ds. Bram Grandia
Hervormde Gemeente Nijega
Nijega: 09.30u, Ds. W. Roseboom
Gereformeerde gemeente Drachten
Drachten: 09.30+19.00u, Leesdienst
Christengemeente Immanuel
Drachten: 10.00u, dienst

1 10 2017

> 14 01 

2018

Museumplein 2  
9203 DD  Drachten 

[t] (0512) 51 56 47
www.museumdrachten.nl

openingstijden di t/m zo 11.00-17.00 uur 
Entree: € 7,-

Onderzoeksbureau Partoer is deze maand 
nog op zoek naar ouders van peuters in 
Smallingerland die niet naar de peuter-
speelzaal of het kinderdagverblijf gaan. 
De onderzoekers willen graag weten wat 
de redenen van ouders/verzorgers zijn 
om hun kinderen thuis te houden. 

Het onafhankelijke bureau voert het on-
derzoek uit in opdracht van de gemeente 
Smallingerland. De gemeente wil graag 
inspelen op de wensen en behoeften van 
ouders met peuters. De enquête kan nog 
worden ingevuld tot de derde week van 
september. Alle ouders/verzorgers van 
kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 
6 jaar uit de gemeente Smallingerland - 
die niet naar de peuterspeelzaal of het 
kinderdagverblijf gaan/ of zijn gegaan 
- worden opgeroepen de enquête in te 
vullen. ,,Het gaat dus ook om ouders 
van kinderen die inmiddels al ouder 
zijn, maar die tussen 2012 en 2017 geen 
gebruik hebben gemaakt van voor-
schoolse voorzieningen’’, legt projectlei-
der Jitske Algra uit. Zij benadrukt dat de 
gegevens anoniem worden verzameld en 
niet te herleiden zijn naar ouders.

Jitske Algra, Gerjanne Hoekstra en Lotte 
Piekema zijn in juni begonnen met hun 
onderzoek maar willen ouders er op wij-
zen dat ze de enquête nog steeds kunnen 
invullen. Het onderzoek loopt tot en met 
september 2017 en het rapport wordt aan 
het eind van dit jaar opgeleverd.

Vragenlijst en meer informatie:
De enquête kan worden ingevuld via de 
volgende link: 
www.partoer.nl/bereikpeuters 
Voor meer informatie over dit onderzoek 
kunt u terecht bij Lotte Piekema, 
lpiekema@partoer.nl of 06-15 423 654

Oproep voor ouders van niet schoolgaande peuters 

Jitske Algra, Gerjanne Hoekstra en Lotte Piekema 
die het onderzoek namens Partoer uitvoeren. 
Foto: Klasina van der Werf

Afgelopen weekend konden kunstlief-
hebbers hun hart ophalen bij de deel-
nemers aan de Kunstroute 2017. In en 
om Drachten waren ateliers, galeries en 
beeldentuinen gratis toegankelijk voor 
publiek. Bij Galerie Buitengewoon in 
De Wilgen (foto) was het zondag druk. 
Kunstenaar Rein Pol van de expositie 
Spiegel was aanwezig om uitleg te geven 
over zijn kunstwerken. Op zaterdag was 
gemeentedichter Andries de Jong daar 
voor bezoekers om spontaan een 
gedicht te maken op een zelf gekozen 
onderwerp.

Drukbezochte Kunstroute 2017

Spannende primeur bij ABD Nissan
Ruim 10 jaar geleden werd de eerste 
Crossover geïntroduceerd: de Nissan 
QASHQAI. Door de introductie van dit 
nieuwe model werd er tevens ook door 
Nissan een heel nieuw segment aange-
boord in de auto-industrie. Sindsdien 
is de Nissan QASHQAI de onbetwiste 
nummer 1 in Crossovers.
Nu de Nissan QASHQAI haar 10de 
verjaardag viert, is het ook tijd voor een 
nieuw design. De revolutionaire Nissan 
Crossover is vernieuwd qua uiterlijk, 
maar tevens is het model uitgerust met 
geavanceerde technologie en ultramo-
derne functies. Een dynamische rijer-
varing en besturing geven u volledige 
controle over uw auto. Bent u nieuws-
gierig geworden? 

Kom dan langs bij ABD Nissan in Hee-
renveen of Drachten voor de primeur!
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De Gaffel 16, industrieterrein De Haven, 9206 AW Drachten
Telefoon 0512-523399, b.g.g. 06-53387564

www.carxpert-drachten.nl  •  drachten@carxpert.nl

APK VERGETEN?
WIJ KEUREN binnen 24 uur

BEL NU: 0512-523399
GROTE & KLEINE BEURTEN • ALLE REPARATIES • WINTERBANDEN

AIRCO • VERKOOP OCCASIONS • APK GROTERE CAMPERS

Europa’s nummer 1 in auto-onderhoud
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De Gaffel 16, industrieterrein De Haven, 9206 AW Drachten
Telefoon 0512-523399, b.g.g. 06-53387564

www.carxpert-drachten.nl  •  drachten@carxpert.nl

APK VERGETEN?
WIJ KEUREN binnen 24 uur

BEL NU:
0512-523399

*GROTE EN KLEINE BEURTEN

*VERKOOP OCCASIONS
*APK GROTERE CAMPERS

*WINTERBANDEN *AIRCO
*ALLE REPARATIES

    CARXPERT NIEUWSTRATEN
Europa’s nummer 1 in auto-onderhoud

    CARXPERT NIEUWSTRATENCAR X P E RT  CAR X P E RT  
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VISHANDEL J. STEVENS

€7,50

€4,-
€4,-

3 Hollandse Nieuwe

3 Lekkerbekjes Kabeljauw
3 Gebakken Bokking

Vanaf Donderdag!

Handwerkerszijde 114 | 9201CP Drachten 
0512-238711

Voor openingstijden, prijzen en overige
knipacties kijkt u op: www.taapkeshaarzaak.nl

of facebook.com/taapkeshaarzaak

Curlsys  27,50
Knippen  15,00

Kids vanaf  10,00

De Wetterwille 212 te Drachten
tel: 06 572 011 24

info@taapkeshaarzaak.nl
www.taapkeshaarzaak.nl



                         D O N D E R D A G  2 8  S E P T E M B E R  2 0 1 7   13

Jan Roelof Geertsma (1929 – 2016), bij 
leven boer in Boornbergum, heeft bij 
testament bepaald dat het overgrote deel 
van zijn kapitaal benut mag worden ter 
ondersteuning van initiatieven of instel-
lingen die zich bezig houden met de be-
vordering van de Friese taal of cultuur. 

Ook zijn er mogelijkheden voor culturele 
verenigingen in Fryslân, evenals voor 
muziek- en zangverenigingen. Sport-
verenigingen, uitgesloten voetbal- en 
vechtsporten, kunnen voor bepaalde 
projekten financiële steun vragen. 

En ten slotte wordt met name genoemd: 
steun aan de Nederlands Hervormde 
kerk te Boornbergum.

Inmiddels is er een bestuur gevormd van 
het Jan Roelof Geertsmafonds, dat de 
voorbereidende werkzaamheden heeft 
afgerond. Genoemde instellingen en 
verenigingen kunnen een beroep doen 
op het fonds.

Voor de gang van zaken en voor meer 
informatie: www.janroelofgeertsmafonds.frl  

Het Jan Roelof Geertsmafonds 
zoekt projecten en initiatieven!

Aanstaande zaterdag kleurt het Dracht-
ster centrum stijlvol rood bij Drachten 
in Stijl 2017. Voor het derde achtereen-
volgende jaar wordt het event georga-
niseerd. Het zal een ‘volwassen’ editie 
worden, meldt de organisatie, die met 9 
personen al maandenlang in voorberei-
ding is. Op drie showpodia, met elk een 
6 meter lange catwalk, zijn drie (mode)
shows te zien met zo’n 120 modellen!

Om 13.00 uur opent Moniek Miedema 
van ByOni op stijlvolle en zeer verras-
sende en zelfs theatrale wijze op het po-
dium onder het carillon. Met een groep 
modellen presenteert zij daarna haar bij-
zondere en eigenzinnige kledinglijn. Het 
Friese modelabel van Moniek Miedema 
staat bekend om haar kleurrijke, stijlvol-

le, tijdloze en elegante collecties. Na de 
opening staan om 13.45 uur de modellen 
van de Drachtster winkels klaar op drie 
podia om de catwalk te betreden.

Op de 1000 meter rode loper die door 
het gehele centrum wordt uitgerold, zijn 
tussen de modeshows door enkele dans-
shows te zien door leden van de drie 
Drachtster dansscholen Ben Vieberink, 
Bewegingscentrum Drachten en Dans-
studio Drachten. 
Het programma wordt na 17 uur 
verlengd met muziek en dans op twee 
podia (zie Tip van de Week) , onder het 
carillon en op het Raadhuisplein, tot 19 
uur. Dit is op 30 september ook pas de 
sluitingstijd van de winkels!

Wervelende openingsshow om 13 uur door Moniek Miedema

Uitgebreid en gevarieerd programma bij Drachten in Stijl!

Kijk voor de deelnemers en het programma van Drachten in Stijl op facebook.com/
drachteninstijl Zaterdag 30 september 2017 vanaf 13 uur tot 19 uur, centrum Drachten

Tekst Marijke van der Hoek, Foto Sieta Stel Fotografie

Deze maand bestaat Touch of Style, het 
bedrijf van Wia Oost uit Drachten, tien 
jaar. Ze maakte in september 2007 een 
carrièreswitch na een lange loopbaan in 
de gezondheidszorg. Touch of Style geeft 
klanten advies op het gebied van imago, 
kleurenanalyse, kledingstijl en visagie. 
“Ik miste de laatste jaren iets persoon-
lijks bij die advisering aan mijn klanten 
en ben daarom een bijzondere oplei-
ding gaan volgen”, vertelt de 44-jarige 
eigenaresse. “Ik kan mijn creativiteit 
én analytisch vermogen nu eindelijk 
optimaal gebruiken voor mijn klanten, 
die een uitgebreid individueel advies 
krijgen, maar dan vooral gebaseerd op 
hun eigen persoonlijkheid.”

“Dat ben ik écht!, zei hier laatst iemand 
toen ik het rapport aan het toelichten 
was en dat doet mij natuurlijk enorm 
goed”, vertelt Wia, die op 3 juni de 
gloednieuwe studio bij haar woning aan 
de Wispel in Drachten opende. “Door 
een uitgebreide digitale vragenlijst in 
te vullen doet iemand eerst thuis een 
persoonlijkheidstest, waar ik vervolgens 
van alles kan uithalen en een rapport 
van maak. Vooral van de grafiekjes word 
ik heel blij”, lacht Wia, die door haar 
opleiding in de gezondheidszorg best 
wel houdt van analytisch werken, maar 
ook creativiteit nodig heeft in haar werk. 
Door de opleiding Personal Power Plus 
af te ronden, heeft ze Touch of Style kun-
nen uitbreiden met een nieuwe dienst. 
“Door de uitslag van de test krijgt de 
klant inzicht in eigen persoonlijkheid. 
Op basis van hun eigen persoonlijk-
heid krijgen ze een advies op maat met 
betrekking tot kleur, stijl en visagie. 
Dan klopt het volledige plaatje van die 
persoon. 

“Het is bijzonder als mensen 
zichzelf volledig herkennen in 
het persoonlijke advies”

Klanten die deze methode bij mij hebben 
gedaan ervaren veel meer zelfvertrou-
wen en dat kan bijvoorbeeld bij onder-
nemen en solliciteren enorm stimuleren. 
Dit is vooral geschikt voor mensen die 
voor een zogenaamd ‘keuzemoment’ 
staan in hun leven. Ook voor personen 
die keuzes moeten maken na bijvoor-
beeld een reorganisatie, burnout of ge-
woon zichzelf beter willen leren kennen, 
kan ik met deze methode een eind op 
weg helpen.” Nederland kent maar der-
tig experts met deze opleiding en daar is 
Wia Oost dus ook in gespecialiseerd.

Workshops
In de nieuwe studio houdt Wia ook 
workshops voor groepjes van hoogstens 
acht personen, die kennis willen maken 
met de methode. “Dan krijgt ieder ook 
wel een persoonlijk advies mee naar huis 
natuurlijk, maar kunnen ze eerst even 
kijken of het wat voor hen is en leg ik de 
methode uit. En natuurlijk doe ik hier 
ook nog steeds de basis kleur-, imago- 
en kledingadvies, maar dan wel altijd 
rekening houdend met de persoonlijk-
heid van de klant, omdat ook daar nog 
voldoende behoefte aan is.”

Meer op www.touchofstyle.nl

Voor de 9e keer wordt door Impala 
Drachten, de hardloopwedstrijd de Evink 
Run georganiseerd op zondag 1 oktober 
met het  Fries Kampioenschap 10 km 
hardlopen.

De start en finish is bij het Atletiekcen-
trum in Drachten en het parcours loopt 
via de bossen van Olterterp terug naar 
Drachten.

Bij de 10 km van de dames en heren 
wordt gestreden om het Fries kampioen-
schap.

Er zijn verschillende mogelijkheden om 
nog mee te lopen. De jeugdloop is 1.3 
km, en start om 13.30 uur, een 5 km met 
de start om 13.50 uur en de 10 km om 
14.00 uur. 

Voor de deelnemers die nog wil inschrij-
ven is er een online na-inschrijving 
vanaf 26 september tot zaterdag 30 
september 12.00 uur.

Alle informatie is te vinden op 
www.evinkrun.nl 

Evink Run met Fries kampioenschap 



                         D O N D E R D A G  2 8  S E P T E M B E R  2 0 1 7   14

• Warme vloer
• Droge woning
• Flinke energiebesparing
• Voorkomt schimmelvorming
• Beter voor uw gezondheid
• Comfortabel bij reumatische klachten

vloerisolatie.net

Vrijblijvend meer informatie? 
Bel 0566 - 65 28 53 of bezoek

Bespaar energie met 
DroCom® kruipruimte 
isolatie!

Meer buren = hogere korting!

Burenkorting

10 %Minimaal
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Afgelopen zaterdag was het Burendag, 
een initiatief van het Oranjefonds. Ook 
de Unia 1-11, een woonlocatie van Ta-
lant, deed hieraan mee. Een aantal buren 
kwam langs, genoten van de door be-
woners zelfgemaakte taarten, speelden 
oud-Hollandse spelletjes met hen en kre-
gen een rondleiding door de woning. De 

zeer geslaagde middag werd afgesloten 
met het maken van een groepsfoto. Op 
deze woonlocatie zorgen gediplomeerde 
betaalde krachten voor 24-uurs zorg. 
Daarnaast zijn er vrijwilligers die allerlei 
activiteiten ondernemen met de bewo-
ners. Voor vragen over vrijwilligerswerk 
op deze locatie, bel 0512-516748.

Gezellige Burendag bij woonlocatie Talant

Voor alle ouders van peuters en kleuters 
in Boornbergum wordt een bijeenkomst 
gehouden waarin alles verteld wordt 
over voorlezen. De bijeenkomst vindt 
plaats op woensdagavond 4 oktober in 
dorpshuis ’t Bynt, van 19.45 tot 21.30 
uur en is gratis toegankelijk. Mevrouw 
Renie Koopmans is gastspreekster en de 
avond wordt georganiseerd door basis-
scholen de Finneblom en By de Boarne, 
Peuterspelen De Earste Wjuk en Biblio-
theek Drachten

Samen een boek bekijken en lezen is niet 
alleen heel erg plezierig voor de ouders 
en voor de kinderen, maar ook heel erg 
belangrijk voor de (taal)ontwikkeling. 
De ouders gaan ook zelf actief aan 
de slag met prentenboeken. In kleine 
groepjes stellen ze een aantal Vertelkof-
fers samen die de kinderen allemaal een 
keer per jaar mee naar huis krijgen. In 
een vertelkoffer zit niet alleen een mooi 
prentenboek maar ook allemaal mate-
riaal om het verhaal uit te beelden, te 
knutselen of na te spelen.

Bijeenkomst over belang voorlezen 
in Boornbergum

Zaterdag 30 september kunnen blueslief-
hebbers en bierfijnproevers hun hart op-
halen tijdens het Noarder Dragten Brews 
& Blues Festival in Poppodium Iduna. 

 Tijdens dit festival presenteren meer 
dan 10 bierbrouwers uit alle windstre-
ken van Nederland diverse soorten 
zelfbereid gerstenat en kun je genie-
ten van fijne rock-, blues en bluegrass 
bands. Onder andere rootsrocktrio T-99 
en bluesrocker Ralph de Jongh zijn 
present op dit gezellige speciaalbieren 
proeffestijn.

Naast organisator bierbrouwerij Noarder 
Dragten zijn tien bierbrouwerijen uit 
het hele land aanwezig om het publiek 
tussen 16.00 uur en 24.00 uur van hun 
allerlekkerste bieren te laten proeven. 
Bij goed bier hoort natuurlijk goed eten! 
Foodtrucks zijn aanwezig om je te laten 
genieten van heerlijke hapjes. 

Toegang: € 12,50 (vvk)/ € 15,00 (deur) 
prijs is inclusief een gratis proefglas en 2 
consumptiemunten.

Speciaalbierfestival met muziek van 
T-99, Ralph de Jongh en meer in Iduna

Zondagavond 1 oktober is de ontknoping 
te zien bij RTL4 

Vijftig inwoners van Drachten uit post-
codegebied 9203 gaan strijden om prij-
zen tot wel vijf miljoen euro in tv-show 
&lsquo;Postcode Loterij Miljoenenjacht’. 

Zij wonnen bij de Postcode Loterij een 
felbegeerde studioplaats in de spelshow 
die Linda de Mol presenteert. 

Of inwoners uit Drachten daadwerkelijk 
in de prijzen vallen, is zondag 1 oktober 
vanaf 20.00 uur te zien bij RTL 4.

Inwoners Drachten gaan op jacht 
naar miljoenen in Miljoenenjacht

Odd Fellows is een wereldwijde organi-
satie op ethische grondslag. De leden 
van  de Odd Fellows stimuleren elkaar op 
velerlei gebied en hebben oog voor wat 
er in de samenleving afspeelt. Het doel is 
mensen met elkaar te verbinden, onge-
acht hun geloof, cultuur en afkomst.

Het gaat er daarbij niet om wat je bent, 
maar hoe je bent. De bijeenkomsten zijn 
een moment van verdieping, inspira-
tie en reflectie. Odd Fellows nemen de 
tijd om goed te luisteren, na te denken 
en vragen te stellen. Zo werken ze aan 
zichzelf en ontstaat een levenshouding 
die bijdraagt om beter te functioneren in 
het dagelijks leven, op het werk en naar 
elkaar. Het is een vriendenclub waar het 
fijn is om lid van te zijn. De leden van de 
Compagnonsloge bestaat uit mannen die 
volop in het arbeidsleven werkzaam zijn 
of gepensioneerd zijn. Juist door deze 
mix aan achtergronden  leeftijden en 
vullen de leden elkaar aan. 

Op dit moment zijn er 25 leden en het 
streven is er op gericht om over enige 
tijd een ledenbestand van 40 leden te 
hebben. Daarom organiseren zij een 
open informatieavond voor belangstel-
lenden. 

Als het voorgaande u aanspreekt, meer 
wilt weten over de Odd Fellows en ken-
nis wilt maken met onze leden, dan bie-
den wij u aan de open informatieavond 
te bezoeken. Deze vindt plaats op:
Donderdag 5 oktober a.s. om 20.00 uur
in het Odd Fellowhuis, Stationsweg 56, 
Drachten. De toegang en consumpties 
zijn gratis. Uw partner is ook welkom. 

In verband met de organisatie kunt u 
aanmelden door uw naam en adres te 
mailen naar 89compagnons@gmail.com  
of bellen naar één van onze leden 
06 51215876. Maar ook zonder 
aanmelding bent u welkom.

Open informatieavond bij de Compagnonsloge 
in het Odd Fellowhuis 

Zondag 1 oktober opent Bibliotheek 
Drachten het najaarsseizoen met een 
feestelijke open dag. Op deze eerste 
zondagmiddagopening van het najaar 
licht de bibliotheek een tipje van de 
sluier op van het activiteitenprogramma. 
De bibliotheek is deze dag geopend van 
14.00 – 17.00, alle activiteiten zijn gratis 
toegankelijk.
 
Bibliotheek Drachten biedt dit najaar een 
gevarieerd programma met workshops, 
lezingen, cursussen en meer op het 
gebied van Lezen & Literatuur, Gezond-
heid & Gezin, Hobby & Vrije Tijd, 
Ontmoeting & Debat, Leren & Wer-

ken en Innovatie. Het gehele najaars-
programma is te vinden op de website 
www.bibliotheekdrachten.nl en in de 
nieuwe activiteitenbrochure. 

Boetevrij inleveren
Op 1 oktober kunnen alle bibliotheek-
leden boetevrij inleveren. Dit is alvast 
een voorproefje op januari 2018. Vanaf 
2018 berekent Bibliotheek Drachten geen 
boetes meer als er geleende materialen te 
laat worden ingeleverd. Een extra reden 
dus om 1 oktober langs te komen.

Bekijk het gehele programma van de sei-
zoensopening op www.bibliotheekdrachten.nl 

Bibliotheek Drachten opent 
1 oktober het najaarseizoen

Veel klanten komen bij Jan de Boer van 
Cigo de Boer om een prijs te winnen. 
Maar nu was de ondernemer zelf eens 
aan de beurt. De branche-organisatie 
zocht de ondernemers die lid zijn en die 
lokaal samenwerken. 

Voor de eigen kaartenlijn van (oud)
Drachten werkt De Boer samen met mu-
seum Dr8888. Door deze samenwerking 
viel Cigo de Boer in de prijzen en kreeg 
deze onlangs uitgereikt in het museum.

Cigo de Boer wint prijs

Op 4 oktober geeft de bekende orga-
nist Minne Veldman een concert op het 
Hillebrandt Orgel van de Grote Kerk te 
Drachten.

Het concert begint om 20.00 uur. In de 
Kerk is het concert op de beamer te vol-
gen. Minne Veldman (1980) ontving zijn 
muzikale opleiding aan het conservato-
rium in Zwolle. 

Orgelconcert Minne Veldman in Grote Kerk
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