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GelukkigUitElkaar.nl
echtscheidingsmediators

- vakkundige begeleiding 

- uw scheiding te regelen
binnen 4 weken 

- vanaf € 185 all in 

Tel 0512 -820217

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'. 

Gemeentedichter Andries de Jong had 
afgelopen zaterdag zijn eerste officiële 
klus. Tijdens de Kunstroute Smallinger-
land toerde De Jong langs een viertal 
kunstenaars en schreef op iedere locatie 
een gedicht over de kunstenaar en zijn 
of haar werk. Vervolgens droeg hij zijn 
nieuwe werk voor aan de bezoekers.

Aan de voorjaarseditie van de Kunst-
route deden dit keer 23 kunstenaars 
mee met uiteenlopende disciplines; van 
fotografie en beeldhouwen tot edelsme-
den en ‘potsenmaken’. De Jong startte 
zijn toer zaterdagmiddag bij de familie 
Dertien in Drachten en schreef hier ‘Der-

tien zonder het dozijn’. Over kunst en 
inspiratie op één kussen. Na een uurtje, 
de maximale tijd die de gemeentedichter 
zich gunde voor het dichten en voordra-
gen, bezocht Andries Hilda Klaassen.

Voor en over deze Drachtster beeldend 
kunstenares schreef hij ‘Maar natuur-
lijk!’. Hoe natuur en kunst samenkomen. 
Rond de klok van drie ontmoette De 
Jong in Opeinde Joke Vroegop. In haar 
atelier vloeide uit zijn ‘digitale pen’ 
‘Vroeg op & Durf te leven’. Het vierde en 
laatste bezoek was voor Dinie Boogaart. 
Het gedicht ‘Wat in eagen!’ schreef hij in 
Boogaarts atelier in Nijega. Talentvolle Koen verruilt ONB  11

voor sc Heerenveen!

Bijdrage voor otterpassage 3

Eerste ronde buurtbudget verdeeld 5

Nieuw Langeafstandswandelpad  6
door Smallingerland 

Fryslân uitgebeeld geeft nieuw  7
perspectief op Oud Fryslân

Gemeentehuis en bedrijfsgebouw aan 
de Tussendiepen 78 gesloten:
Donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag)
Vrijdag 26 mei 

Ecostation gesloten:
Donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag)

Ecostation open:
Vrijdag 26 mei van 9.00 tot 16.45 uur
Zaterdag 27 mei van 9.00 tot 14.45 uur 

Gemeentedichter in actie 

De Jong is tot eind 2018 gemeentedich-
ter. Hij kijkt met plezier terug op zijn 
eerste opdracht. Ook de organisatie van 
Kunstroute Smallingerland is blij met 
de samenwerking van het afgelopen 
weekend. De Jong zou tijdens de tweede 
kunstroute van 2017 ook de andere 
kunstenaars bezoeken. Van de gemeente 
krijgt de gemeentedichter minimaal 5 
officiële opdrachten per jaar. 

Het gedicht dat Andries schreef voor Hilda Klaassen.
Op onze website vindt u ook het andere werk van De Jong.In verband met

Hemelsvaartdag verschijnt 
Breeduit volgende week 
op vrijdag 26 mei

Dutch Technology Week
Altijd al een ‘kijkje in de keuken’ willen nemen van een écht High Tech bedrijf? Pak 
dan nu de kans! Beleef op zaterdag 20 mei de nieuwste high tech en kom vanaf 11.00 
uur op de open dag in Drachten, Roden, Assen en Sneek. Samen met andere high tech 
bedrijven in Nederland doet het Innovatiecluster Drachten mee aan de DTW - Dutch 
Technology Week.

BD Kiestra, aan de Marconilaan 6 in Drachten, is de startlocatie van de high tech ont-
dekkingsroute. Daar presenteren alle bedrijven van het cluster zich met leuke activi-
teiten. Op www.icdrachten.nl staat meer informatie over de dag. 

Maar natuurlijk!
 

Tijdloos turen over lange landen 
dan plots die eerste aanzet 

een stip, een streep, een kleur, een kras 
een geribbeld laken over een plas 

 
Beweging bespeuren op fluwelen velden 

langzaam kleur bekennen 
een vogel vangen of een gaaf geluid 

veeg het landschap langzaam onderuit 
 

Het geritsel raken van een zee van blaadjes 
zo krijgt beleving vorm 

je hoort en ziet, je ruikt en proeft 
natuurkunst die geen uitleg hoeft. 

Voorstel aan raad: 

Tijdens Kunstroute:
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Colofon Breeduit
Redactie Gemeente Smallingerland
Foto's: Gemeente Smallingerland tenzij anders vermeld.

Redactie Marijke van der Hoek 06 52 69 36 23
Breeduit 0512 519 652  redactie@debreeduit.nl

Aanleveren kopij aan redactie 
Maandags voor 16.00 uur.

Advertenties     Breeduit 0512 519 652
Henk Hilbrands 06 31 04 59 56
Haijte Haijtema 06 21 84 82 62
advertentie@debreeduit.nl
M.L. Kingsingel 5    Postbus 648  9200 AP Drachten

Uitgever / Opmaak
Norddesign 0512 525 656  Breeduit 0512 519 652
studio@debreeduit.nl
M.L. Kingsingel 5    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. 

Kleur-, druk- en zetfouten voorbehouden.

www.frl-group.nl/weekbladen

G4LD VERDIENEN?

I.s.m. Axender locatie Drachten

Kerkdiensten
Vrijdag 16 mei

Evangelische gemeente
Christian Fellowship: 20.00u bidstond

Zaterdag 17 mei

Messiaanse gemeente Mayaan Yeshua
Brede School De Drait: 10.00, 
B. Engelfriet

Rooms-Katholieke Parochie
Drachten: 10.00u 

Zondag 18 mei

Apostolisch Genootschap 
Drachten: 09.30u, 
Mevrouw R.I.D. IJpma-Mintjes

Baptistengemeente
Bethel: 09:00+11:30u, Ds. O. Bottenbley, 
19.30u Dhr. Dov Bikas
Elim: 09.30u, Ds. Bert Wijchers
Doopsgezinde Gemeente
Drachten: 10.00u, Ds. A.H. Bakker
Rottevalle: 09.30u, dienst

Evangelische gemeente
Chr.gem. Immanuel: 10.00u, G. Robbers 
Christian Fellowship: 10.00u dienst
Jozua: 10.00u dhr. M. v.d. Meer
Open Thuis: 10.00u, kinderdienst
Victory church: 10:30 uur, Pastors Oebele 
en Hella Malawer

Gereformeerde kerk
Opeinde: 09.30u, Ds. T. Deelstra

Christelijk Gereformeerde Kerk
Drachten: 09.15+14.00u ds. H.J. Vazquez

Gereformeerde kerk hersteld
Opeinde: 09.30u+14.30, Dienst 

Gereformeerde kerk vrijgemaakt
Fontein: 09.30u, K.F. Dwarshuis; 14.00u, 
T.P Nap
Hoeksteen: 10.30 +16.30u dienst

vGKN
Boornbergum: 09.00u, Ds KJ Bijleveld, 
13.45, Ds KJ Bijleveld

Hervormde gemeente
Kapelkerk: 09.30u, Ds. Van Ruiten
Nijega: 09.30u, Ds. J.F. Mol

PKN-gemeente
Houtigehage, Noord-Jeruel: 09.30u, 
dienst
Oudega, It Ljochtbeaken, 09.30u, 
Ds. F. Boon, Viering Heilig Avondmaal

Protestantse gemeente
De Oase: 09.30u, Ds. H.J. de Groot 
+17.00u: Jeugddienst
De Schakel: 19.30u, Ds. Riemersma-
Beintema
Menorah: 09.30u, Ds. A.H. Boschma 
Zuiderkerk: 09.30u, Ds. A.J. Nicolai, 
De Arke: 09.30u, Ds. E.A. van Gulik
Grote Kerk: 11.00u, Da. W.Tinga
Nij Smellinghe: 10.00u, Ds. J. Strikwerda, 
viering H.A.
Boornbergum-kortehemmen: 09.30u 
Ds. D. Geertsma
Drachtstercompagnie: 09.30u, 
ds. J. De Kok, Heilig Avondmaal
Rottevalle: 09.30u, Ds. D.vd .Leij

Rooms-Katholieke Parochie
Dra chten: 11.00u, dienst

Stichting Beréa
Drachten: 10.00u, E. Vos

 

Schnitte 
Advocaat slagroom 

€ 5,95 
Paasbrood 

€ 2,95 
Alleen geldig op vrijdag 4 april en zaterdag 

5 april 2014 in onze filialen: 
Zuidkade 32 Drachten 0512512442 

Eems 14 Drachten 0512511324 
Wending 5 Marum 0594641771 
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Schnitte 
Advocaat slagroom 

€ 5,95 
Paasbrood 

€ 2,95 
Alleen geldig op vrijdag 4 april en zaterdag 

5 april 2014 in onze filialen: 
Zuidkade 32 Drachten 0512512442 

Eems 14 Drachten 0512511324 
Wending 5 Marum 0594641771 

Zuidkade 32 Drachten
0512-512442

Eems 14 Drachten
0512-511324

Altijd (h)eerlijk
vers en gezond

 

Vruchten 
slof 

€ 6,95 
Roombroodje 

€ 1,00 
geldig op vrijdag 16 mei en zaterdag 17 mei 2014 

in onze filialen: 
Zuidkade 32 Drachten 0512512442 

Eems 14 Drachten 0512511324 

Is oversluiten van uw 
hypotheek verstandig?

Markt 4, Drachten T. 0512-586100 
www.hypotheek-drachten.nl

Afgelopen jaar is de rente een paar 
keer verlaagd. Wij krijgen regelma-
tig de vraag of het oversluiten van 
de lopende hypotheek verstandig is, 
want een lagere rente betekent 
immers lagere maandlasten.

Het antwoord op deze vraag hangt 
af van de hoogte van de eventuele 
boete die men verschuldigd is bij 
het oversluiten van een lopende 
hypotheek. De omvang van de boete 
hangt vaak af van de hoogte van de 
rente die je betaalt ten opzichte van 
de huidige rente. 

Hoe groter het verschil, hoe hoger 
de boete. Pas na het verstrijken van 
je rentevast-periode heb je meestal 
geen boete meer.

Maar je kunt ook om andere reden 
oversluiten. Veel mensen hebben 
een beleggingshypotheek en aan 
deze vorm kleven veel nadelen. 
Bij tegenvallende beleggingsresulta-
ten wordt het kapitaal om de
hypotheek in te lossen niet gehaald. 

U kunt dus aan het einde van de 
looptijd een restschuld overhouden. 
Om dit te voorkomen kunt u de 
hypotheekvorm aanpassen. 
Kortom: het is verstandig om uw 
huidige hypotheek eens onder de 
loep te nemen. Neem de proef op 
de som en maak een afspraak met 
ons. Een vrijblijvend en  oriënterend 
gesprek kost u niets en geeft u veel 
duidelijkheid.
U bent van harte welkom!

Na de start van de verkoop drie 
weken geleden is nog slechts één 
appartement beschikbaar.
De penthouse is gelegen op de bo-
venste verdieping van het bijzonder 
vormgegeven pleingebouw, dit 
gebouw staat op een markante plek 
aan het vernieuwde Raadhuisplein.
Deze stijlvolle penthouse met 
moderne accenten is gelegen op de 
tweede verdieping, en is bereikbaar 
per lift en trap. De woning beschikt 
over een ruime entree, toilet, drie 

slaapkamers, ruime badkamer, een 
grote woonkamer met open keu-
ken, bijkeuken, bergruimte en een 
ruim terras met mooi uitzicht. Voor 
meerdere informatie en plattegron-
den: www.wonenaanhetraadhuis-
plein.nl

Voor overige vragen en of het 
maken van een afspraak voor een 
bezichtiging kunt u altijd bellen 
met Dijkstra Vastgoed 0512-548001

Luxe penthouse in 
centrum Drachten:
Nog slechts één beschikbaar.

Talent zoekt Talent Talent 

MAATSCHAPPELIJKE
ONDERNEMING
SMALLINGERLAND

MOS
Zuidkade 62/1 
9203 CN Drachten
tel. 0512 - 51 55 98 

 

 

Van Knobelsdor�plein 121
9203 DH Drachten
0512 - 51 56 71

Wel zin in lekker eten maar niet in koken?
U bent elke 1e en 3e donderdag van harte welkom
om gezellig aan te schuiven.

elke 1e en 3e donderdag

OPEN TAFEL

 

MOS

 

 

Talent -
Centrum voor vrijwillige inzet
Van Knobelsdor�plein 123
9203 DH Drachten
0512 - 51 18 59
ma en do:  9.00 - 12.00 uur
                  13.00 - 16.00 uur
di en wo: 9.00 - 12.00 uur

 

 

€ 7,30 pp

@Holdert 

 

 

 

Aanvang 12.00 uur

Reserveren gewenst.
Dat kan bij @Holdert, tel.  0512 - 51 56 71

Dierenvriend
            Houd je van dieren en wil je hen een zo aangenaam 
mogelijk verblijf geven? We zijn op zoek naar mensen die 
de dierenverblijven willen schoonmaken, klusjes doen maar 
ook de dieren willen verzorgen en aandacht gegeven.
  
 

 

 
Speeltuinvrijwilliger

            Wil je ook dat kinderen onbezorgd en veilig kunnen 
spelen? Om dit voor elkaar te krijgen heeft de speeltuin mensen 
nodig voor onderhoud, toezicht en huishoudelijke taken.

 

 

 

 

Zoekt u vrijwilligerswerk, maar staat uw klus er vandaag niet bij ?
Kom gerust eens langs om ook andere vacatures te doorzoeken.

















 

   
    













 
 

Huizenkopers die een hypotheek met een langere rentevaste periode 
afsluiten, worden vaak ‘misleid’ door de zogeheten verhuisregeling.
starters die een hypotheek afsluiten met nationale Hypotheek 
Garantie (nHG) met een rentevaste periode van twintig of dertig jaar, 
kunnen bedrogen uitkomen wanneer zij verhuizen naar een woning 
die niet in aanmerking komt voor nHG.  

Dit geldt voor hypotheekklanten van 
inG, bijBouwe, allianz en Hypotrust.

Bij zo’n verhuizing mogen de huizenbezitters de hypotheek met lage 
rente niet meeverhuizen en moet er een nieuwe hypotheek worden 
afgesloten. Omdat ze maar kort gebruik hebben gemaakt van de vaste 
rente, was het voordeliger geweest om een hypotheek met kortere en 
voordeligere renteperiode af te sluiten. Daarnaast kan de rente in de 
toekomst fors hoger zijn.

starters
Door stijgende huizenprijzen en een gedaalde maximumgrens van 
de NHG zouden steeds meer starters in deze situatie terechtkomen. markt 4, drachten  telefoon 0512-586100  www.hypotheek-drachten.nl

Let bij keuze 
hypotheekverstrekker 
op de verhuisregeling

Door de lage hypotheekrente sluit meer dan 50 % van de klanten 
sinds 2015 een hypotheek af met een rentevaste periode van twintig 
of dertig jaar.
Vaak focust de consument zich op de rentestand maar let ook op de 
overige voorwaarden. Hypotheek Drachten is een toegankelijke 
onderneming waar gewone nuchtere mensen werken die je graag op 
een professionele manier helpen tegen een normaal tarief. Douwe van 
Drogen en Siem Hiemstra uit Drachten zijn al meer dan 20 jaar 
adviseurs in financiële dienstverlening in het algemeen en hypotheken 
in het bijzonder.

U bent welkom voor een goed hypotheekadvies!
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Stationsweg 76-78  Drachten
Telefoon 0512 - 541496

Horizontale jaloezieën 
uit onze huismerkselectie 

nu met

25% korting
Uiteraard gratis meten 

en gratis plaatsen!

Deze week is het de Week van Ons Water. 
Tweemaal per jaar organiseert Ons Water 
een week waarin een bepaald water 
gerelateerd thema centraal staat. De 
voorjaarseditie van 2017 staat in het 
teken van water(kwaliteit) in en om het 
huis. 

Met informatie en verschillende activi-
teiten laten diverse organisaties graag 
zien hoe er iedere dag gewerkt wordt 
om water in ons land schoon te houden.
Ons Water is een initiatief van onder 
andere het Ministerie van Infrastructuur 
en Milieu, Rijkswaterstaat, provincies, 
gemeenten en waterbedrijven. Samen 
willen ze mensen bewust maken van 
het feit dat schoon, veilig en voldoende 
water niet vanzelfsprekend is. 
Van het drinkwater uit de kraan tot vei-
lige dijken. We hebben het goed geregeld 
maar het blijft aandacht vragen. Ook 
Smallingerland is aangesloten bij Ons 
Water en hecht waarde aan een juiste 
waterhuishouding. De maatregelen die 
we in de komende jaren daarvoor gaan 
treffen zijn vastgelegd in het waterplan 
2017-2020. De raad stelde dit document, 
dat te vinden is op onze site, onlangs 
vast.

Te doen en te zien
Een aantal bedrijven dat zich dagelijks 
bezighoudt met schoon water organi-
seert deze week open dagen. Ook is het 
mogelijk deel te nemen aan verschil-
lende activiteiten. Op www.onswater.nl 
staat het complete overzicht. De activi-
teiten duren nog tot en met aanstaande 
zondag. 

Zelf werken aan (schoon) water?
U kunt ook uw steentje bijdragen aan 
de kwaliteit van water in en om uw 
huis. Richt bijvoorbeeld uw tuin zo 
groen mogelijk in en gebruik zo wei-
nig mogelijk verharding. Hierdoor kan 
regenwater in de bodem wegzakken 
en wordt een overbelast riool bij flinke 
regenval voorkomen. Maak gebruik van 
het regenwater. Het is gratis en geschikt 
voor meerdere doeleinden. U kunt het 
bijvoorbeeld  buiten gebruiken voor de 
tuin of om uw ramen te wassen. Binnen 
is het geschikt om het toilet mee door te 
spoelen of als spoelwater voor uw was-
machine. Via een speciaal leidingwerk 
brengt u het regenwater naar binnen. 

Een regenton vangt het water buiten 
op. De gemeente houdt in 2018 een 
regentonactie. Hou daarvoor Breeduit 
en website in de gaten. U kunt ook een 
vegetatiedak aanleggen. Een dergelijk 
plantendak zorgt onder andere voor een 
vertraagde regenwaterafvoer. In 2018 
start de gemeente met een subsidierege-
ling om vegetatiedaken aan te leggen. 
Neem voor informatie hierover contact 
met ons op. Als laatste: gebruik geen 
bestrijdingsmiddelen. Ze vervuilen het 
grondwater of komen samen met weg-
spoelend regenwater in vijvers en sloten 
terecht. 

In onze gemeente groeit de otterpopula-
tie. Vorig jaar zijn in de Kraanlannen bij 
de Veenhoop drie jonge otters gesig-
naleerd. De otters lopen het risico om 
verkeersslachtoffer te worden wanneer 
ze de weg over steken. 

Daarom heeft It Fryske Gea geïnventari-
seerd waar mogelijke problemen kunnen 
ontstaan en een plan gemaakt dit op te 
lossen. De knelpunten in Smallinger-
land liggen bij de Kraenlânswei (De 
Veenhoop) en de Wolwarren in Oudega. 
Langs een gedeelte van de Kraenlânswei 
is een raster geplaatst en bij de Wolwar-

ren staan waarschuwingsborden voor 
automobilisten. Voor de lange termijn is 
de oplossing een droge duiker te plaat-
sen waar de otters doorheen kunnen, 
onder de weg door. Voor de aanleg van 
de otterpassage in De Veenhoop stelt de 
gemeente nu een bedrag van € 2875,- 
beschikbaar. Met ook nog een bijdrage 
van Wetterksip Fryslân en een bijdrage 
vanuit het Otterfronds kan It Fryske Gea 
de faunapassage aanleggen. De droge 
duiker wordt nog voor de zomervakan-
tie gelegd. De aanleg van een otterpassa-
ge bij de Wolwarren wordt meegenomen 
bij herinrichting van De Alde Feanen. 

Bijdrage voor otterpassage

Gaat uw kind naar het voortgezet onder-
wijs en is uw kind ouder dan 11 en jonger 
dan 18 jaar? En heeft u een laag (gezins) 
inkomen of een uitkering? Dan kunt u 
voor uw kind(eren) een schoolspullen-
pas aanvragen. Hiermee kan uw kind bij 
verschillende winkels schoolspullen zoals 
bijvoorbeeld een rekenmachine, pennen, 
schriften of schooltas halen. Deze pas 
heeft een waarde van 75 euro.

Wat moet u doen?
Ga zo snel mogelijk, maar vóór 31 mei 
naar www.kindpakket.nl en vraag hier 
voor uw kind een schoolspullenpas aan. 

De voorwaarden kunt u hier ook vinden.

Vergoedingen voor kinderen tussen 4 en 
18 jaar
Wist u dat u op www.kindpakket.nl ook 
vergoedingen kunt aanvragen voor sport, 
cultuur, verjaardag of schoolreizen? Dit is 
voor ieder kind tussen de 4 en de 18 jaar 
uit een gezin met een krappe beurs. 
Voor vragen kunt u mailen naar 
info@kindpakket.nl

Let op! Na 31 mei is het niet meer 
mogelijk om een schoolspullenpas aan 
te vragen.

 VóóR 31 mEI   VóóR 1 JuLI   VANAf 3 JuLI   VANAf 3 JuLI   TOT 30 SEPTEmBER

 AANVRAGEN WAcHTEN OP ScHOOLSPuLLENPAS ScHOOLSPuLLENPAS ScHOOLSPuLLEN
 ScHOOLSPuLLENPAS GOEDKEuRING ONTVANGEN AcTIVEREN KOPEN
 OP KINDPAKKET.NL

Schoolspullenpas

Een deel van het dak van het 
gemeentehuis werd vorig jaar 
van sedumplantjes voorzien. 

Let bij keuze 
hypotheekverstrekker 
op de verhuisregeling
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A L T I J D  A P P L A U S !

verkoop 
27 mei

Open Huis 
van 12.00 tot 21.00 uur

start
seizoen 2017/2018

t/m 17 juni
vroegboekvoordeel

10% 

verkoop 

van 12.00 tot 21.00 uur

s

FAMILIEDAG
Beleef een gezellige dag met 
de hele familie tijdens de Fa-
miliedag in Museum Dr8888 

op zondag 21 mei!

 Met rondleiding door het 
museum en aansluitend een 

creatieve workshop. 
Het thema: Van Doesburgs’ 

glas-in-loodramen.

Aanmelden: 
info@museumdrachten.nl 

of bel: (0512) 515647

Locatie: Museum Dr8888, Museumplein 2
Prijs:  Toegang museum (kinderen gratis) 
 (LET OP: €2,- toeslag)
 

Tijd: 13:30 uur - 15:30 uur
Datum: 21 Mei 2017

Quikscan voor een 
maximale lening

Quickscan
bij de notaris

Woning zoeken met de 
aankoopmakelaar

Onderhandelen +
opstellen koopakte met 

de aankoopmakelaar

Hypotheekadvies + 
het afsluiten van 

de hypotheek

Eigendomsoverdracht 
en ontvangst van 

de sleutels

Woningcoach Friesland biedt een 
uniek woonpakket aan waarmee 
je verzekerd bent van 
begeleiding en ondersteuning bij 
het complete aankooptraject van 
een woning. Wij zorgen ervoor 
dat alles in één keer goed 
geregeld wordt!

Woning kopen?
Terwijl wij alles regelen, 
bespaar jij gemiddeld €2250,-.

“De meest complete begeleiding 
bij het kopen van jouw woning!”

Woningcoach
Woning, hypotheek & notarieel

woningcoachfriesland.nl | 0512 586 100 | Markt 4-6 | 9203 AA Drachten
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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.

IngedIende aanvragen voor een 
omgevIngsvergunnIng 

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

• Oudeweg 39, 9203 AE Drachten, de bouw van  
 een berging/tuinhuisje, ontvangen 2 mei 2017
• Postlaan 5, 9204 WT Drachten, de aanleg van  
 een pannakooi, ontvangen 1 mei 2017
• Stal 279 a, 9205 AM Drachten, een gemeen-
 telijke aanvraag voor de kap van 1 boom, 
 ontvangen 8 mei 2017
• Zuiderbuurt 30 tm 36 Drachten, de restyling van  
 een winkel, ontvangen 10 mei 2017

 
AG/AZ/ Publiek

verleende vergunnIngen 

Reguliere procedure, direct in werking

Er is een omgevingsvergunning verleend voor:

• Carneool 43, 9207 GE Drachten, strijdigheid  
 bestemmingsplan voor het plaatsen van een  
 schuur, datum bekendmaking: 11 mei 2017 
• De Drift 15, 9203 GG Drachten, het aanbrengen  
 van reclame, datum bekendmaking: 11 mei 2017 
• De Hemmen 56, 9206 AG Drachten, het aan 
 brengen van reclame, datum bekendmaking: 
 11 mei 2017 
• Drachtster Heawei 36a, 9213 VE De Wilgen, het  
 vervangen van een kozijn en het plaatsen van een 
 erker, datum bekendmaking: 11 mei 2017 
• Dr Martin Luther Kingsingel 74, 9203 JC 
 Drachten, de bouw van een winkelpand, datum  
 be kendmaking: 16 mei 2017 

• Efterwei 37, 9221 SK Rottevalle, de uitbreiding  
 van een schuur voor de opslag van agrarische  
 machines en opslag van hooi en stro, datum  
 bekendmaking: 11 mei 2017 
• Kilometerwei 3, 9217 VR Nijega, het verande- 
 ren van een uitrit, datum bekendmaking: 
 15  mei  2017 
• Langewyk 121, 9202 CN Drachten, het 
 plaatsen van een erfafscheiding, datum 
 bekendmaking: 15 mei 2017 
• Nijewei 26, 9212 PB Boornbergum, de bouw  
 van een schuur, datum bekendmaking: 
 16 mei 2017 
• Postlaan 5, 9204 WT Drachten, de aanleg van  
 een pannakooi, datum bekendmaking: 
 16 mei 2017 
• Voergang 63, 9205 AW Drachten, de bouw van
  een blokhut, datum bekendmaking: 
 11 mei 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 wor-
den gevraagd bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuurs-
recht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Wanneer 
een voorlopige voorziening wordt aangevraagd 
treedt de beschikking pas in werking nadat hier-
over een beslissing is genomen.

Reguliere procedure, niet direct in werking

Er is een omgevingsvergunning verleend voor:

• J.M.Houwenstraat 39, 9203 SM Drachten, het  
 vervangen van kozijnen en gevelbekleding, 
 da tum bekendmaking: 15 mei 2017 
• Kommisjewei 168, 9218 PJ Opeinde, het 
 ophogen en uitvlakken van een perceel, datum 
 be kendmaking: 15 mei 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 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.

AG/AZ/Pub

geweIgerde omgevIngsvergunnIngen

Er is een omgevingsvergunning geweigerd voor:

• Sydwende 91, 9204 KD Drachten, de aanleg van  
 een uitrit, datum bekendmaking: 11 mei 2017 

De beschikking treedt in werking met ingang van 
de dag na bekendmaking. Tegen de beschikking 
kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar 
worden aangetekend bij het college van burge-
meester en wethouders van de gemeente Smallin-
gerland, postbus 10.000, 9200 HA Drachten. 

AG/AZ/Pub

openbare vergaderIng 
welstandscommIssIe

Op 22 mei 2017 vergadert de welstandscommissie 
in het gemeentehuis. De vergadering is openbaar 
en begint om 9.30 uur. Tijdens deze vergadering 
zullen onder meer de volgende bouwplannen wor-
den behandeld. De definitieve agenda is aanstaan-
de vrijdag te vinden op www.smallingerland.nl

• Schuur 74 in Drachten, het plaatsen van een  
 erfafscheiding en bouw van een tuinschuur met
  overkapping
• Zuiderbuurt 30 tm 36 Drachten, de restyling  
 van een winkel
• Zuiderdwarsvaart 26 in Drachten, het verplaat- 
 sen van een uitrit en het plaatsen van een 
 erfafscheiding
• Heideanjer 17 in Drachten, de bouw van een  
 woning met werkruimte

Belanghebbenden kunnen tijdens deze verga-
dering hun mening over het bouwplan kenbaar 
maken. Wilt u vanwege uw bouwplan naar de 
vergadering komen? Verstandig is om even te 
bellen: 0512 581234. Er staan altijd veel plannen 
op de agenda. Als u vooraf belt kunnen we met u 
afspreken hoe laat u ongeveer aan de beurt zult 
zijn; dat scheelt onnodig wachten.

U kunt de bouwplannen inzien op de cluster 
bouwzaken.

Voor de eerste ronde van het buurtbud-
get 2017 kregen wij 16 aanvragen. Twee 
aanvragen voldeden niet aan de gestelde 
voorwaarden. De aanvragers hebben 
inmiddels het besluit over hun aanvraag 
gekregen. 

Buurtbudget kan worden aangevraagd 
door wijk- of dorpsraden of door inwo-
ners van een dorp of wijk. Het budget 
is bedoeld voor een voorziening of acti-
viteit die als doel heeft de leefbaarheid 
van het dorp of de wijk te vergroten. 

Dat betekent dat het om een activiteit 

moet gaan die voor iedereen toeganke-
lijk is en voor zoveel mogelijk inwoners 
bedoeld is. Het plan moet binnen één 
jaar uitgevoerd zijn. Zo worden er in 
deze eerste ronde o.a. eendenkorven 
geplaatst in de vijver voor de Tjaardaf-
lat, een jeu de boulesbaan aangelegd op 
het grasveld aan het Hooiland, bloem-
bollen geplant bij het hertenkamp en 
de groenstroken op de Houtkamp in 
Rottevalle, een glijbaan geplaatst op het 
speelveld achter het dorpshuis in Nijega. 
Ook voldeed de aanvraag van Dorps-
belang Oudega voor een bijdrage voor 
de feestelijke afsluiting van de 'Alle om 

Slachte Kuier' aan de voorwaarden. Zij 
organiseren op zaterdag 24 juni voor het 
eerst hun eigen 'Kleintje Slachte'. Een 
wandelevenement waarbij deelnemers 
kunnen kiezen uit 10 of 21 kilometer (zie 
www.oudega.info).
Voor het uitvoeren van alle 14 aanvragen 
is een bedrag van €32.125,- beschikbaar 
gesteld. 

Ook buurtbudget aanvragen? Meer 
informatie over het aanvragen en de 
voorwaarden van een buurtbudget vindt 
u op www.smallingerland.nl.

Eerste ronde buurtbudget verdeeld

Geen paniek. Een zwerm is niet gevaar-
lijk. Blijf rustig en houd afstand. De bijen 
zijn er niet op uit om u te steken. Een 
imker komt graag langs om u te helpen.

In de maanden mei tot en met september 
komt het regelmatig voor dat een bijen-
volk haar kast verlaat en gaat zwermen. 
Een zwerm bestaat uit enkele duizenden 
bijen die samen met hun koningin op 
zoek gaan naar een nieuw onderkomen. 
Vaak belanden ze dan in particuliere 
tuinen. 
Via de website www.bijenhouders.nl 
vindt u een imker bij u in de buurt. Klik 
vervolgens op 'Bijenzwerm gevonden'. U 
krijgt een landkaart te zien. Klikt u dan 
op het korfje dichtbij uw woonplaats 
en neem contact op met deze imker. Op 
verzoek komt de imker de bijenzwerm 
scheppen en wordt het bijenvolk onder-
gebracht in een kast of korf. Sommige 
imkers vragen een kleine vergoeding 
hiervoor. Informeert u hier van te voren 
even naar.

Geen bijen, maar hommels?
Heeft u overlast van hommels in 
plaats van bijen? 
Kijk dan op www.knnv.nl/hommels 
Hier vindt u informatie over hommels 
en advies wat te doen met een 
hommelnest.

Heeft u een 
bijennest of 
zwerm ontdekt?

Drie projecten die samen het regionale 
programma vormen waarmee het onder-
wijs (vo en mbo) en de gemeenten in De 
Friese Wouden de komende jaren samen 
aan de slag gaan. Doel van dit program-
ma is om ervoor te zorgen dat zoveel 
mogelijk jongeren met een diploma het 
onderwijs verlaten om vervolgens een 
passende plek op de arbeidsmarkt / in 
de maatschappij te vinden.

Het nieuwe programma voor 2017-2020:
•Stay in school laat zich samenvatten 
als: 'voorkomen is beter dan genezen.' In 
dit deel zijn projecten ondergebracht om 
overbelaste jongeren te ondersteunen 
zodat zij tòch hun diploma halen. 

•Take the next step richt zich op de 
(kwetsbare) overstapmomenten tus-

sen school en vervolgonderwijs, de 
arbeidsmarkt of dagbesteding. Doel is 
om ervoor te zorgen dat alle jongeren 
een goede overstap maken en dat knel-
punten bij overstapmomenten worden 
opgelost. 

•Back to school richt zich juist op jonge-
ren die al eerder zijn uitgevallen en nog 
geen diploma hebben behaald. Samen 
met de jongere wordt gekeken naar 
mogelijkheden (bijvoorbeeld een werk- 
& leerconstructie) om tóch een diploma 
te behalen. Je staat dan sterker op de 
arbeidsmarkt.

meer info? 
Eén van de hoofdrolspelers van het 
regionale programma is RMC De Friese 
Wouden. RMC staat voor de regionale 

meld- en coördinatiefunctie voortijdig 
schoolverlaters.
Een vernieuwde website biedt informa-
tie op maat aan voor jongeren, ouders 
en professionals. Ook is er een anima-
tiefilmpje te zien met uitleg over de 
aanpak.

Kijk op www.rmcdefriesewouden.nl

Gemeenten en onderwijs in De friese Wouden samen aan de slag:

'Stay in school', 'Take the next step' en 'Back to school'. 

gebracht in een kast of korf. Sommige 
imkers vragen een kleine vergoeding 
hiervoor. Informeert u hier van te voren 
even naar.

Geen bijen, maar hommels?
Heeft u overlast van hommels in 
plaats van bijen? 
Kijk dan op www.knnv.nl/hommels 
Hier vindt u informatie over hommels 
en advies wat te doen met een 
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bestemmingsplannen en  mil ieu
voorbereIdIngsbesluIt buItengebIed 
2013

Het college van burgemeester en wethouders van 
Smallingerland maakt ingevolge artikel 3.7 Wet 
ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad 
van Smallingerland op dinsdag 16 mei 2017 heeft 
besloten een voorbereidingsbesluit te nemen 
voor het plangebied van het bestemmingsplan 
Buitengebied 2017 betreffende de bestemmingen 
“Agrarisch met waarden – Besloten gebied (artikel 
3)” en Agrarisch met waarden – Open gebied 
(artikel 4)”.

Het voorbereidingsbesluit treedt op donderdag 
18 mei 2017 in werking en ligt vanaf dat moment 
voor iedereen, gedurende 6 weken tijdens 
openingsuren ter inzage in het gemeentehuis. 

Ook is het stuk te raadplegen via internet op 
www.smallingerland.nl en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met het planid 
NL.IMRO.0090.VB2017BGB057-0401. Ingevolge 
artikel 8:5 lid 1 jo 7:1 Algemene wet bestuursrecht 
jo 3.7 Wet ruimtelijke ordening is tegen een 
voorbereidingsbesluit geen bezwaar/beroep 
mogelijk.

Voor de aanleg van een nieuwe wandel-
route stelt het college een bedrag van 
€ 7.651 beschikbaar. De aanleg van de 
route is een initiatief vanuit de mienskip 
en loopt langs cultuurhistorische plek-
ken in de gemeente.

Het echtpaar Jongejan uit Boelenslaan, 
zelf fervent wandelaars, heeft contact 
gezocht met de gemeenten in Noordoost 
Friesland. Het verzoek van de echtelie-
den was een nieuwe wandelroute door 
het Nationaal Landschap de Noardlike 
Fryske Wâlden. Het gebied kent tot 
dusver relatief weinig lange afstands-
wandelpaden (LAW's) en streekpaden 
terwijl er op het gebied van cultuur en 
geschiedenis zoveel moois te zien is. 

Samen met de Vereniging De Noardlike 
Fryske Wâlden werden de verschil-
lende mogelijkheden in kaart gebracht. 
Ook omliggende gemeenten schoven 
aan bij dit overleg. Uiteindelijk werd 
er een nieuwe route ontwikkeld. De 

route komt in het noorden bij Oudega 
onze gemeente binnen en loopt via een 
rondje om de Leijen langs Opeinde, 
De Tike en Rottevalle. Bij Houtigehage 
loopt de route verder in de gemeente 
Achtkarspelen. Naast Smallingerland 
hebben ook de betrokken gemeenten 
in Noordoost-Friesland, de vereniging 
Noardlike Fryske Wâlden en de provin-
cie Fryslân geld beschikbaar gesteld. Er 
kan daarmee een start worden gemaakt 
met de aanleg van het nieuwe streekpad 
dat onderdeel wordt van het landelijke 
LAW-netwerk. Een speciale routegids 
geeft achtergrondinformatie over de cul-
tuurhistorische bezienswaardigheden. 
Omdat het pad opgenomen wordt in een 
landelijk wandelnetwerk van de Stich-
ting Wandelnet krijgt ook het gebied de 
nodige aandacht. Dit biedt vervolgens 
ook lokale ondernemers mogelijkheid 
zich in de kijker te spelen. Het pad moet 
klaar zijn voor 2018. 

Nieuw Langeafstandswandelpad 
door Smallingerland

Het bestuur van de Stichting Veilig-
heidszorg Smallingerland stelt voor om 
de stichting op te heffen. De afgelopen 
maanden is duidelijk geworden dat 
er meerdere redenen zijn om tot de 
conclusie te komen dat de stichting geen 
bestaansrecht meer heeft. De gemeen-
teraad moet met opheffing instemmen. 
Het college vraagt de raad nu om in 
principe in te stemmen met opheffing. 
Het definitieve besluit volgt als alle 
gevolgen helder zijn. 

Waarom geen bestaansrecht meer?
• De handhavingstaken van de gemeen-
te zijn de afgelopen jaren uitgebreid en 
vragen steeds meer kennis en vaardighe-
den van de handhavers die in dienst zijn 
van de gemeente. Er is vacatureruimte 
open gehouden om toezichthouders 
en bijzondere opsporingsambtenaren 
(boa's) in opleiding van de SVS in te 
zetten. Het niveau van deze instroom via 
de SVS om dat uitgebreide takenpakket 
te kunnen uitvoeren, is te laag om dat op 
deze manier te kunnen voortzetten.
• De SVS heeft als doelstelling om de 
werkgelegenheid ten dienste van de 
openbare en orde en veiligheid te bevor-
deren. Het invullen van vacatureruimte 
met gesubsidieerde arbeidsplaatsen 
wordt intussen gezien als het verdrin-
gen van regulier werk. Dat mag niet. 
Daarmee vervalt de re-integratietaak van 
de SVS en daarmee ook een belangrijke 
inkomstenbron van de SVS.
• De SVS heeft de afgelopen jaren veel 
re-integratiekandidaten opgeleid tot 
beveiliger en zo klaargestoomd voor 
regulier werk in die branche. De vraag 
naar beveiligers is veranderd: de eisen 
worden hoger, meer kennis en meer 
vaardigheden zijn vereist. Dat gewenste 
niveau biedt de instroom van de SVS 

niet meer voldoende. Er is bovendien 
concurrentie in het reguliere beroepson-
derwijs. Minder re-integratiekandidaten 
van voldoende niveau betekent dat er 
hogere begeleidingskosten zijn voor een 
plaatsing bij de SVS dan bij andere re-
integratiebedrijven.
• Instellingen en bedrijven zijn steeds 
minder bereid financieel bij te dragen in 
de kosten van de SVS of om taken door 
de stichting uit te laten voeren.
• Veranderde wetgeving verplicht 
overheden marktconforme tarieven te 
hanteren. Daarmee stegen kosten voor 
huisvesting en ICT. De SVS moet intus-
sen integrale kostprijzen berekenen voor 
haar dienstverlening aan de gemeente. 
Daardoor vallen re-integratietrajecten 
echter wel duurder uit. Daarmee is de 
SVS niet meer concurrerend ten opzichte 
van de markt. De SVS heeft een bijdrage 
geleverd aan het terugdringen van ge-
voelens van onveiligheid door zichtbaar 
te zijn op straat en aanvullend toezicht 
uit te oefenen in de openbare ruimte. De 
houding van het publiek t.o.v de mede-
werkers staat onder druk en verandert: 
we zien dat de slagkracht afneemt.

Al met al zien we dat het steeds moei-
lijker wordt om de begroting rond te 
krijgen. Er is elk jaar extra gemeentelijke 
subsidie nodig.

Gevolgen in kaart brengen
Het college vraagt nu tijd om met het be-
stuur van de SVS alle (financiële) gevol-
gen in kaart te brengen en later dit jaar 
een definitief besluit tot opheffing van 
de raad te vragen. College en bestuur 
willen zich inspannen voor behoud van 
werk voor het vaste personeel (12,8 fte) 
en lopende re-integratietrajecten zorg-
vuldig afronden of elders onderbrengen.

Voorstel aan raad: 

Stichting Veiligheidszorg
Smallingerland wordt opgeheven

Bent u geïnteresseerd in het toekomst-
bestendig maken van uw woning? Op 22 
en 29 mei organiseren wij weer bijeen-
komsten over 'mijn huis op maat'.

Wij willen inwoners van Smallingerland, 
die het liefst thuis blijven wonen, hierin 
ondersteunen. Daarom organiseren wij 
in samenwerking met Mijn Huis op Maat 
en Zorg Verandert bijeenkomsten over 
dit onderwerp. In deze bijeenkomsten 
gaan wij met u in gesprek over de vraag: 
Wat is er voor u nodig om ook in de toe-
komst comfortabel en veilig te wonen? 
Tijdens deze bijeenkomsten informeren 
wij u over (vaak) kleine, praktische op-
lossingen in uw woning die uw dagelijks 
leven veiliger en comfortabeler kunnen 
maken. Daarna gaan we met elkaar in 
gesprek over wat u werkelijk nodig heeft 
en welke stappen u zou kunnen zetten 

om uw doel daarin te bereiken. Bij de 
bijeenkomsten zijn er vrijwillige woon-
adviseurs aanwezig die graag uw vragen 
beantwoorden. 
In 2017 organiseren wij in de wijken en 
dorpen bijeenkomsten hierover. Inwo-
ners van het betreffende dorp of wijk 
krijgen een uitnodiging per brief.

De eerstvolgende bijeenkomsten zijn 
op maandag 22 mei én maandag 29 mei 
van 14.00 tot 16.30 uur in Brede School 
de Wiken, Middelwijk 2 in Drachten. De 
zaal is open om 14.00 uur. De toegang is 
gratis. Graag verwijzen wij u alvast naar 
de website www.mijnhuisopmaat.nl.

Bijeenkomst 'Mijn huis op Maat' op 22 
en 29 mei in Brede School de Wiken

Afsluiting brug 
Oude Nering
Op maandag 22 en dinsdag 23 mei is 
de brug over de Drachtstervaart bij de 
Oude Nering afgesloten voor fietsers en 
gemotoriseerd verkeer. Aannemer Van 
der Wiel voert dan werkzaamheden uit 
aan het brugdek. Voetgangers kunnen 
wel gebruikmaken van de brug. Borden 
langs de Lange West en op het S. Israël-
plein wijzen het verkeer op de afsluiting.

Afvalinzameling 

rond Hemelvaartsdag
Vrijdag 26 mei rijden wij de normale 
routes en enkele inhaalroutes van 
donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag). 
Op zaterdag 27 mei zamelen we ook 
enkele routes in die we normaal op 
donderdag inzamelen. Kijk op uw 
afvalkalender of op www.mijnafval-
wijzer.nl wanneer we precies bij u 
komen.
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verordenIng voorzIenIngen 
huIsvestIng onderwIjs en 
beleIdsregels

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 
7 februari 2017 besloten de Verordening voorzienin-
gen huisvesting onderwijs Smallingerland 2016 vast 
te stellen. Daarnaast zijn de volgende beleidsregels 
vastgesteld: Beleidsregel renovatie en de Beleidsre-
gel vergoeding schade speeltoestellen als gevolg van 
vandalisme. 

De verordening en beleidsregels zijn op 18 mei 2017 
gepubliceerd in het digitale gemeenteblad. Het digi-
tale gemeenteblad is te vinden op www.overheid.nl.

De Cliëntenraad Smallingerland voor uitkeringsge-
rechtigden en minima vergadert op maandag 22 mei 
om 13.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis.                                          
De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk.

Agenda

1. Opening                                                                                                                                    
2. Vaststellen van de agenda
3. Jaarverslag Werk en Inkomen 2016 
4. Stand van Zaken Gebiedsteams 
 De heer Jaap Glas geeft informatie 
 (14.30 – 14.50 uur)   
5. Notulen ledenvergadering Cliëntenraad 24 april  
6. Secretariaat   
7A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur                                                                                                   
7B. Actuele Zaken en Mededelingen:    
  Ontwikkelingen Caparis NV, Laag Geletterdheid, 
  Kindpakket
8. Spreekuur (signalen uit de achterban)
9. Rondvraag en sluiting.

deelnemen aan ronde tafel van 
30 meI?

Tijdens de Ronde Tafel laat de raad zich zo breed 
mogelijk door anderen informeren over bepaalde 
onderwerpen zodat de raad later, als er een besluit 

wordt genomen, een goede afweging kan maken. 
Daarvoor nodigt de raad inwoners en organisaties 
uit, maar mensen kunnen zich ook zelf aanmelden

Op de agenda van de Ronde Tafel van dinsdag 
30 mei staan de volgende punten:
- Vaststelling bestemmingsplan "Kanaelsloane 37 
Opeinde"
- Notitie reikwijdte en detailniveau Oostelijke Poort 
Friese Meren
- Onttrekking aan de openbaarheid verbinding 
Zuiderbuurt - Raadhuisplein tussen Zuiderbuurt 
27 en 35/35A Drachten
- Resterend budget onderwijsachterstand en –
kwaliteit
- Financiële stukken Veiligheidsregio Fryslân
- Financiële stukken Marrekrite
- De Welle, Realisatie nieuw zwembad

De bijbehorende stukken kunt u op de website 
www.smallingerland.nl vinden.

Wilt u deelnemen aan De Ronde Tafel? Aanmelden 
kan op de avond zelf tot het begin van vergadering 
maar bij voorkeur eerder via griffie@smallingerland.
nl. Wilt u meer weten over De Ronde Tafel kijk dan 
eens op de gemeentelijke site. Bellen kan ook: tel. 
0512-581234.

aankondIgIng emIgratIe In de 
basIsregIstratIe personen (brp)

Onderstaande persoon heeft zijn/haar adreswijzi-
ging/emigratie tot nu toe niet doorgegeven aan de 
gemeente: 
 
naam+voorletter(s) geboortedatum 
einde reactietermijn    emigratie naar
Kroes, T.    13-06-1994  
1 juni 2017 onbekend
 
Wij hebben onderzoek gedaan naar de adresgege-
vens van deze persoon. Tot nu toe zonder resultaat. 
Wij zijn daarom van plan bovenvermelde persoon te 
emigreren in de BRP met onbekende bestemming. 
De emigratie vindt plaats met ingang van vandaag. 
Belanghebbenden en personen die informatie heb-

ben over de adresgegevens van bovenstaande 
persoon, kunnen tot twee weken na deze publicatie, 
mondeling (op afspraak bij het servicecentrum) of 
schriftelijk reageren op deze aankondiging. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
het Servicecentrum. Het telefoonnummer is 0512-
581234. 

HV/SC

verkoop deel van een groenstrook

Burgemeester en wethouders van Smallingerland 
zijn van plan om een deel van het openbare gebied 
naast Weversburen 37 te Drachten te verkopen aan 
de eigenaar van de woning aan Weversburen 37. 
De oppervlakte van het te verkopen deel is circa 
129 m². 

Hierbij kan het een rol spelen of de andere buurt-
bewoners bezwaar hebben tegen de eventuele 
verkoop. Wij verzoeken bewoners die daartegen 
bezwaar hebben dat vóór 15 juni 2017 in een ge-
motiveerde brief aan ons te laten weten. Wij zullen 
daarna besluiten of wij de grond wel of niet te koop 
gaan aanbieden.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opne-
men met afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer 
0512-581234.

oproep eIgenaar boot 

Aan de achterzijde van Tussendiepen 23 in Drach-
ten, in de Drachtstervaart, ligt een zeilboot zonder 
mast en zeilen met achterop een vleugel. De boot 
heeft een donkerblauwe onderkant en een grijs/
witte bovenkant.

De eigenaar wordt verzocht de boot binnen 7 da-
gen na deze publicatie te verwijderen. Als de boot 
niet is verwijderd, is het college van Burgemeester 
en Wethouders van plan de boot te verwijderen. 
Kosten van opslag en verwijdering komen dan voor 
rekening van de eigenaar. 

Bent u het niet eens met ons voornemen? Dan kunt 
u tot 7 dagen na deze publicatie uw mening geven 

over ons voornemen om u een last onder bestuurs-
dwang (verwijderen van de boot) op te leggen. 

Het geven van uw mening over ons voornemen 
heet een zienswijze. U kunt uw zienswijze schriftelijk 
of mondeling bij ons indienen. Als u uw zienswijze 
mondeling wilt geven, kunt u telefonisch een af-
spraak maken met het secretariaat van de eenheid 
Vergunningen en Handhaving. Zij zijn bereikbaar via 
het algemene nummer van de gemeente Smallinger-
land 0512-581234. Uw schriftelijke zienswijze kunt 
u richten aan de gemeente Smallingerland, afdeling 
Publiek, Postbus 10.000, 9200 HA Drachten.

(OC/VH)

verkeersbesluIt de sIngel

B&W van de gemeente Smallingerland maken be-
kend dat zij een verkeersbesluit hebben genomen 
waarin zij een eerder besluit om De Singel af te 
sluiten voor gemotoriseerd verkeer weer intrekken.

Tijdens de werkzaamheden aan de Kaden wordt De 
Singel nu opengesteld voor gemotoriseerd verkeer, 
met uitzondering van vrachtverkeer. Na afronding 
van de werkzaamheden neemt het college een 
nieuw besluit over een eventuele definitieve afslui-
ting van de Singel. Omdat er momenteel aan kabels 
en leidingen op de Kaden wordt gewerkt, is De 
Singel nu open. Dat duurt tot aan de bouwvak. De 
eigenlijke herinrichting van De Kaden start pas in 
maart 2018. In de tussenliggende periode gaat De 
Singel dus weer dicht voor doorgaand verkeer. 

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes 
weken na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd 
in de Staatscourant, tegen bovengenoemd besluit
schriftelijk bezwaar indienen. Concreet betekent dit 
dat men tot en met 23 juni 2017 bezwaar kan in-
dienen bij het college van burgemeester en wethou-
ders van Smallingerland, postbus 10000, 9200 HA, 
Drachten. De volledige tekst van het besluit staat in 
de Staatscourant op www.officielebekendmakingen.
nl/staatscourant

deelnemen aan ronde tafel van tafel van t
30 meI?

aankondIgIng emIgratIe In de 
basIsregIstratIe personen (brp)

verkeersbesluIt de sIngel

verkoop deel van een groenstrook

oproep eIgenaar boot 

Sinds vorige week woensdag is de site 
www.fryslanuitgebeeld.frl live. Op de 
site is informatie te vinden over fries 
cultureel erfgoed. Het bijzondere is dat 
historische data met nieuwe technieken 
worden gecombineerd.

Gedeputeerde Sietske Poepjes had de eer 
om de site te lanceren. Op Landgoed Sta-
niastate in Oentsjerk stelde ze met een 
druk op de knop de gegevens beschik-
baar over voorname huizen als staten en 
stinzen en Friese rijksmonumenten. De 
site maakt hierbij gebruik van oude 17e 
en 18e -eeuwse kaarten uit de beroemde 
Schotanus atlassen. Deze kaarten wor-
den samen met de kaarten van Holland 
tot de beste kaartwerken van Europa uit 

die tijd gerekend. De kaarten waren voor 
die tijd heel precies maar logischerwijs 
niet zo waarheidsgetrouw als de kaarten 
van tegenwoordig. Daarom toont Frys-
lân Uitgebeeld de kaarten door middel 
van een aantal slimme digitale modifica-
ties op de juiste geografische locatie van 
vandaag. Het systeem is daardoor erg 
nauwkeurig in het gebruik. De combi-
natie van de kaarten zorgen samen met 
speciale datalagen voor een nieuwe bron 
van informatie over het Friesland van 
weleer.

De nieuwe website is tot stand gekomen 
in samenwerking tussen Rijksuniver-
siteit Groningen en Fries historisch en 
letterkundig centrum Tresoar.

Fryslân uitgebeeld geeft nieuw 
perspectief op Oud Fryslân

moet ik op het fietspad of op het trottoir 
met mijn scootmobiel? Hoe hard mag ik 
ermee door het winkelcentrum rijden? 
Hoe neem ik de afritten het best? u kunt  
dit met een erkende trainer doornemen 
en de praktijk oefenen. Hierdoor wordt u 
zekerder en kunt u de scootmobiel opti-
maal benutten!

Voor iedereen in de gemeente Smallin-
gerland met een scootmobiel organiseren 
wij een gratis training. Tijdens de training 
komt het volgende aan de orde:
1. Theorie: wat mag wel/ wat mag niet 
met een scootmobiel?

2. Bijzondere verrichtingen: hellingen en 
bochten veilig nemen
3. Praktijk: de straat op in Drachten.

De training, verzorgd door Stichting 
Bevordering Verkeerseducatie is op 
dinsdag 20 juni van 13.00 tot 16.15 uur bij 
@ Holdert, Van Knobelsdorffplein 121 in 
Drachten. 

U kunt zich voor 10 juni opgeven 
via het e-mail adres 
gemeente@smallingerland.nl t.a.v. 
mevrouw Jitske Abels-Veenstra of 
via tel. 0512-581234.

Op de nieuwe site een combinatie van historische en hedendaagse data.
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Tip van de week
Excursieprogramma
- vaarexcursie: ieder halfuur
- jeugdexcursie: 13.30 uur en 15.30 uur 
- survivalbaan: 12.30 uur, 13.15 uur, 
14.00 uur, 14.45 uur, 15.30 uur 

Meer informatie op 
www.np-aldefeanen.nl

Activiteiten 
Inloopspreekuren bij Zorggroep Liante
Elke derde do van de maand. Locatie De 
Lauwers, Lauwers 16: van 10 uur tot 11 
uur. Locatie De Warrenhove, De Warren 
8: van 11.15 uur tot 12.15 uur. Locatie ’t 
Suderhiem, Suderhiem 35: van 14 tot 15 
uur. U kunt hier zonder afspraak bin-
nenlopen voor informatie of advies

Zeilen met het skûtsje “de Rot”
Do 18 mei en elke do t/m september 
van 19 tot 21 uur zeilt het skûtsje de Rot 
vanuit de haven van Rottevalle. 
De kosten zijn €10,- p.p., kinderen tot 
12 jaar €2,50. Reserveren: 0512 342443 / 
06 51946626 / 06-55864180

Steungroep autisme
Eén keer in de maand wordt er van 9.30 
tot 11.30 uur een regiobijeenkomst ge-
houden in Drachten in het gebouw van 
Stichting MEE, Moleneind Zuidzijde 95. 
Op vrij 19 mei is er een workshop Oplos-
singsgericht Werken van kindercoach 
Berthea de Boer uit Drachten. 
Meer info: lizette@samenwijzer.com of 
www.mamavita.nl

Rommel- en boekenmarkt
Rommel- en boekenmarkt Kapelkerk, 
Berglaan 10 in Drachten. Op za 20 mei 
van 9 tot 14 uur

Excursie: vaarexcursie XL Nationaal Park 
De Alde feanen
Za 20 mei van 10.30 tot 13.30 uur. Loca-
tie: Bezoekerscentrum Nationaal Park 
De Alde Feanen aan de Koaidyk 8a in 
Eernewoude. Kosten: deelname is voor 
leden van It Fryske Gea op vertoon van 
de ledenpas €7,- (t/m 12 jaar €4,-), niet-
leden betalen €10,- (t/m 12 jaar €6,-). 
Opgave: 0511 539618

familiedag museum Dr8888
Zo 21 mei. Plaats: Museum Dr8888, 
Museumplein 2, Drachten. Tijd: 13.30 tot 
15.30 uur. Prijs: Entree + toeslag mu-
seum voor volwassenen, voor kinderen 
slechts toeslag. Rondleiding en work-
shop zijn gratis. Aanmelden: 
info@museumdrachten.nl of bel: 
0512 515647

Exposities
KunstINNark
Van 30 april t/m 8 juni exposeert werk-
groep KunstINNark. Diverse werken 
zijn te bezichtigen. Voor meer info zie 
website: www.kunstinnark.nl. Adres: 
Flevo 161 Drachten. Toegang gratis

SKIN
Cor Heintjes (schilderijen), Hennie 
Broers (sieraden) en Jitse Sikkema (beel-
den). De expositie wordt gecompleteerd 
door sieraden van Hennie Broers en 
beelden van Jitse Sikkema. Galerie Bui-
tengewoon, Dr. Heawei 52, De Wilgen. 
De eerstvolgende openingstijden zijn 13 
en 14, 27 en 28 mei, 3 en 4 juni van 13 tot 
17 uur

Muziek
Drie Koren avond 
Op vrij 19 mei verzorgen drie heel 
verschillende koren een avond vol zang 
en muziek in Dorpshuis de Wringe in 
Opeinde. De deelnemende koren zijn:
Shantykoor De Brêgesjongers, De Alde 
Gea sjongers en De Baggelbaksjongers. 
Aanvang: 19.30 uur. Entree: €2,50

Zondagmiddagconcert in de Grote Kerk 
Het Sweelinck Blokfluit Ensemble en 
het Fries Lachrimae Consort o.l.v. Broer 
Giesing brengen muziek uit de 16e en 
17e eeuw van o.a.  Gabrieli, Corelli en 
Sweelinck. Op zo 21 mei om 16 uur. De 
entree is €8,-. Adres: Zuidkade 19 te 
Drachten 

Doyle Bramhall II, sideman van Eric 
clapton
Vrij 19 mei. Zaal open: 20 uur. Ticket-
prijs: €25,- (vvk) €30,- (deur). Meer info: 
www.iduna.nl

Amerikaanse songwriter Gregory Page 
met band
Za 20 mei. Zaal open: 20 uur. Ticketprijs: 
€16,- (vvk) €18,- (deur). Meer info: 
www.iduna.nl

Platen- en CDbeurs in Poppodium Iduna
Zo 21 mei verandert Poppodium Iduna 
wederom in een heuse platen en cd-
markt! Tijd: 11 tot 17 uur. Gratis toegang. 
Meer info: www.iduna.nl

Stuur op tijd uw activiteit/
(muziek)event/expositie 

binnen de gemeente 
Smallingerland, naar 

agenda@debreeduit.nl

voor de Agenda?
Activiteiten 

Wat: Open Dag Nationaal Park De Alde 
feanen
Waar: Bezoekerscentrum NP De Alde 
feanen, Koaidyk 8a, Earnewâld
Wanneer: Zondag 21 mei 12.00 tot 16.00 
uur

Op zondag 21 mei organiseert It Fryske 
Gea in samenwerking met Nationaal 
Park De Alde Feanen een open dag. Van 
12.00 uur tot 16.00 uur worden er in en 
rond het bezoekerscentrum in Earne-
wâld allerlei activiteiten aangeboden. 
Voor volwassenen zijn er vaarexcursies 
en verschillende demonstraties zoals 
palingroken en riet snijden. Ook voor 
de kinderen is er genoeg te beleven, zo-
als broodjes bakken bij het kampvuur, 
knutselen, survivalbaan, springkussen 
en waterballonnen lopen.

In Breeduit van donderdag 4 mei meld-
den we de start van het Veteranencafé 
in Drachten op 20 mei in café Scooters. 
Een oproep aan veteranen is positief 
ontvangen. 

De initiatiefnemers kregen al enkele 
reacties. “We weten niet hoeveel vee-
teranen daadwerkelijk zullen komen 
zaterdagmiddag, dat is afwachten”, 
aldus Frans Middelkamp, één van de 
initiatiefnemers.

In een groot aantal plaatsen in Ne-
derland hebben oud-veteranen hun 
eigen veteranencafé, waar eventueel 
deze oudgedienden  één  keer per 
maand  elkaar kunnen ontmoeten. Deze 
veteranencafé´s worden druk bezocht en 
voorzien in de behoefte van veel oud- 
militairen om  elkaar te kunnen ontmoe-
ten in een ontspannen sfeer. 
 

Enkele oud-militairen in Drachten, waar-
onder Frans Middelkamp, die 15 maan-
den in de jaren 1961/1962  diende in 
voormalig Ned. Nieuw-Guinea, zijn bij 
elkaar gekomen voor de oprichting van 
een eigen veteranencafé. De eigena-
ren van café  Scooters stellen een ruimte 
beschikbaar. 
 
De eerste inloop  zal plaatsvinden  op 
zaterdagmiddag 20 mei om 15.00 uur 
en ongeveer  eindigen om 18.00 uur. 
Dus alle militairen die de status hebben 
van veteraan worden van harte uitge-
nodigd. Het is de bedoeling dat elke 3e 
zaterdag van de maand om een vetera-
nen-café te orgeniseren. 

Informatie over dit initiatief per e-mail:
 f.middelkamp@upcmail.nl  of 
0512-517563
ljvogelzang@gmail.com of 06-15195566 
 

Zaterdag start Veteranencafé 
in café Scooters

Huidkankercentrum Nij Smellinghe 
opent zaterdag 21 mei haar deuren van 
10.00 tot 13.00 uur tijdens de Huidkan-
kerdag. u krijgt advies en informatie 
over huidkanker, de risico’s en bescher-
ming van uw huid. u bent van harte 
welkom!

Ontdek uw huidtype Tijdens de Huid-
kankerdag in Nij Smellinghe krijgt u 
informatie over huidkanker en de
risico’s en advies over bescherming van 
uw huid. Ontdek welk huidtype u heeft
tijdens de speeddate met de huidthera-
peut. Krijg tips over hoe u uw kind het 
beste kan beschermen tegen de invloed 
van de zon. Verder is er informatie over
huidveroudering. De dermatologen van 
Nij Smellinghe geven een huidcheck. 

Deze huidcheck is geen officieel medisch 
consult. Via www.huidkankerdag.nl 
konden mensen zich aanmelden.
Aanmelden is niet meer mogelijk. 
Vanwege veel belangstelling zit de 
check vol.

Huidkanker
Huidkanker is het meest voorkomende 
soort kanker in Nederland en wordt naar
schatting bij zo’n 80.000 mensen per jaar 
vastgesteld. Ziekenhuis Nij Smellinghe
heeft een speciaal Huidkankercentrum 
waar mensen terecht kunnen met ver-
dachte huidplekjes of afwijkende moe-
dervlekken. Het Huidkankercentrum is 
uniek in Friesland.

Huidkankerdag in ziekenhuis 
Nij Smellinghe
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 Tel. 06 30 38 95 94
erna@jansenuitvaartzorg.nl
www.jansenuitvaartzorg.nl

Dag en nacht bereikbaar

Elke verzekeringsvorm wordt geaccepteerd

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 
Blauw logo is redactie uitgever: 

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. 

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 bezorg-
dienst. 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 omliggende dorpen.

Kerkdiensten
Zaterdag 20 mei

mayaan Yeshua
Drachten: 10.00u, Gerard Wijtsma

R.K. Parochie
Drachten: 19.00u, pastor M. Damsté
 
Zondag 21 mei 

R.K. Parochie
Drachten: 11.00u, woord-/communie-
viering

Protestantse Gemeente Drachtstercom-
pagnie
Drachtstercompagnie: 09.30u, 
Ds. A.E. de Jong-Wiersema

Protestantse Gemeente Drachten
De Oase: 09.30u, Ds. E.N. Kronemeijer
Menorah: 09.30u, Ds. A.H. Boschma
De Arke: 09.30u, Geestdriftdienst
Zuiderkerk: 09.30u, Da. E. Urban
Grote kerk: 11.00u, Ds. Harmen Jansen

Hervormde Kapelgemeente
Drachten: 09.30u, Ds. E.J. Terpstra

Nieuw-Apostolische Kerk
Drachten: 10.00u, voorganger Priester 
Steunebrink

christengemeente Doorbraak
Drachten(de Schakel): 10.00u, Dienst

GKV De Hoeksteen
Drachten: 08.45+10.30u, Ds. T.P. Nap; 
16.30u, Ds. K.F. Dwarshuis

Gereformeerde Kerk (hersteld)
Opeinde: 09.30+14.30u, Dienst

Hervormde Gemeente Nijega
Nijega: 09.30u, Ds. J.F. Mol

Protestantse gemeente Boornbergum-
Kortehemmen
Boornbergum: 09.30u, Oars as oars 
tsjinst

Evangelische Open Thuis Gemeente
Drachten: 10.00u, Willem Boorsma

Baptisten Gemeente ‘Elim’
Drachten: 10.00u, Br. Willem Lindeman

Stichting Beréa
Drachten: 10.00u, Erwin Vos

Evangelische Gemeente Jozua
Drachten: 10.00u, Dhr. J.C. Terluin

christelijk gereformeerde kerk
Drachten: 09.15u, Ds. C. Bos; 14.00u, 
Ds. R.C. den Hertog

Gereformeerde gemeente Drachten
Drachten: 09.30+19.00u, Leesdienst

Protestantse Gemeente Oudega
It Ljochtbeaken: 09.30u, Ds. L. Westra; 
Sint-Agathatsjerke: 19.30u, Taizéviering

Doopsgezinde Gemeente Drachten-
ureterp
Drachten: 10.00u, Zr. Geeske Bies

Protestantse gemeente Rottevalle
Rottevalle: 09.30u, Dhr. L. Blees

christengemeente Immanuel
Drachten: 10.00u, dienst

GKV Drachten-Nijega
Drachten: 09.30u, M.E. Buitenhuis; 
14.00u, K.F. Dwarshuis

Victory church
Drachten: 10.30u, voorgangers Oebele en 
Hella Malawer

vGKN 
Boornbergum: 09.30u, Ds. K. Snijder; 
13.45u, Ds. K.J. Bijleveld

Doopsgezinde gemeente Rottevalle
Rottevalle: 09.30u, Ds. W. Tiemersma-
Veenstra

Gereformeerde kerk Nijega-Opeinde-
De Tike
Opeinde: 09.30u, 
Ds. Mevr. Y. Riemersma-Beintema

De energieke serviceclub JcI de friese 
Wouden organiseert dit jaar opnieuw de 
Noordlease rally Ride2Join  met start en 
finish in Drachten. Ride2Join is een rally 
voor iedereen, die zin heeft in een leuke 
dag met spanning, competitie en inzicht 
in samenwerking tussen chauffeur en 
navigator. Ride2Join gaat niet om het 
neerzetten van de snelste tijd! Ervaar 
een leuke dag voor maar 99 euro per 
equipe incl. diner! 

Op zaterdag 10 juni wordt weer gestart 
vanaf vliegveld Drachten, net als de vo-
rige keer op 26 november, maar nu mag 
ook de airstrip worden gebruikt. Ook 
deze keer weer een open inschrijving. 
Iedereen met een geldig rijbewijs en bij 
Nederlandse wet verzekerde auto, mag 
meedoen. De auto hoeft dus niet een 
klassieker te zijn. De rally speelt zich af 
in het Friese en Groningse landschap, 

want bij Noordlease in Groningen zal 
gepauzeerd worden.  Net als het start-
punt is ook het eindpunt Drachten, waar 
bij theatercafé Hopper de prijsuitreiking 
plaatsvindt een een diner wordt geser-
veerd. De deelnemers steunen boven-
dien de bekende stichting Hoogvliegers.

Voor het goede doel
Stichting Hoogvliegers laat zieke en 
gehandicapte kinderen een onvergetelijk 
avontuur beleven door kinderen zelf een 
vliegtuig te laten besturen. De stichting 
wil kinderen een dag bezorgen waarin 
zij hun ziekte, handicap of zorgen even 
mogen vergeten.

Inschrijven
De helft van het totale aantal equipes is 
al gevuld! Inschrijven voor 99 euro per 
equipe incl. diner, kan via de website 
www.ride2join.nl/inschrijven

JCI de Friese Wouden organiseert 
wederom Ride2Join!

Inzamelingsactie Voedselbank
Aanstaande vrijdag 19 mei houdt Voed-
selbank Smallingerland een inzamelings 
actie in de drie filialen van de Albert 
Heijn supermarkten in Drachten.

Vrijwilligers van de Voedselbank vragen 
dan het winkelend publiek één of meer 
producten extra te kopen en deze te 
schenken aan de Voedselbank.
Het gaat dan vooral om lang houdbare 
producten die de Voedselbank onvol-
doende kan uitdelen. 

Aan het winkelend publiek wordt een 
boodschappenlijstje verstrekt waarop 
deze producten vermeld staan. Wekelijks 
worden er door de Voedselbank bijna 
200 voedselpakketten aan inwoners van 
Smallingerland, zowel alleenstaanden 
als gezinnen, verstrekt. 

Deze inzamelingsacties zijn noodzake-
lijk omdat de Voedselbank anders geen 
volwaardig voedselpakket wekelijks kan 
verstrekken.

Wij
repareren 

alle
merken!

Reparatiebedrijf voor omg. Marum, Leek, 
Drachten, Heerenveen, Leeuwarden

0594 64 20 20    |    0512 53 92 63    |    www.witgoedmulder.nl

Witgoed Specialist Mulder

Wij
repareren 

alle
merken!

Reparatiebedrijf voor omg. Marum, Leek, 
Drachten, Heerenveen, Leeuwarden

0594 64 20 20    |    0512 53 92 63    |    www.witgoedmulder.nl

Witgoed Specialist Mulder

Wij verzorgen snelle 
en deskundige 
reparaties.

0594 64 20 20  0512 53 92 63
www.witgoedmulder.nl

Wij 
repareren 

alle merken!

Reparatiebedrijf voor omg. Marum, Leek, 
Drachten, Heerenveen, Leeuwarden

Geen Paniek! 

Apparaat defect, 
maar niet bij ons gekocht?

W e s t e r b u o r r e n  2    b o o r n b e r g u m    0 5 1 2  3 8 3  0 4 7    W W W . h e t s p i j s h u y s . n l
m a a n d a g  e n  d i n s d a g  g e s l o t e n

 
Lamsbout / aspergemousse/ krentjes

 
Beenham/ aspergesoep/  paling

 
Kabeljauw/ asperge risotto/ kappertjes

 
Ree/ gekookte asperges/ Beer uit Lemmer

 
Bavarois van asperge en yoghurt/ aardbei/  pistache

 
5 gangen menu € 48,50

Spijshuys
Asperge 

Mmmenu



                           d o n d e r d a g  1 8  m e i  2 0 1 7   10

De 25 gemeenten met de meeste punten ontvangen  
een Wecycle sponsorcheque t.w.v. € 1.000,-!
Kijk op wecycle.nl/inleveren om te zien op 
welke plek gemeente Smallingerland staat. 

Prijzen:

wecycle.nl/inleveren

Zo help je mee
 1  Ga naar de milieustraat van Smallingerland

 2   Lever je oude apparaten en kapotte 

spaarlampen in 

 3   Ga ter plekke op je smartphone naar  

wecycle.nl/inleveren. Dit kan ook via de 

smartphone van iemand anders.  

Zorg dat je locatieservice aan staat!

 4   Ga naar (ik wil inchecken) en support  

De Naturij 

 5   Ontdek daarna direct of je een 

nieuw apparaat mag uitkiezen!

Actievoorwaarden en spelregels op wecycle.nl/inleveren.

SUPPORT DE NATURIJ

Help mee en maak kans op  
een nieuw apparaat of lamp

Gemiddeld brandstofverbruik: liter/100km: 6,1-4,0; km/liter: 16,4-25,0; CO2 gr/km: 138-105.
Kijk voor de actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl

NÚ IN DE SHOWROOM!
Wij zijn zeer trots op de introductie van Opel’s nieuwe vlaggenschip. Om dit te vieren, wordt 
het exclusieve OPC-Sport Line pakket nu gratis toegevoegd aan het Executive+ pakket of het 
Innovation+ pakket. U bent van harte welkom voor een proefrit!

DE NIEUWE OPEL INSIGNIA.

Lease ‚m zakelijk vanaf

€ 449/mnd

Rijklaar vanaf

€ 33.695 NU TIJDELIJK MET € 1.195 
INTRODUCTIEVOORDEEL!

O P E L . S I T O N . N LDRACHTEN De Knobben 25 • 9202 XH • Drachten •   (0512) 51 44 55
HEERENVEEN Kattebos 162 • 8446 DB • Heerenveen • (0513) 62 21 00
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Elke dag voetbal
“Koen zat al vanaf zijn derde jaar ge-
concentreerd naar voetbalwedstrijden 
op televisie te kijken, dat hield hij toen 
al vol”, vertelt moeder Christianne Het-
tema. “Hij heeft gewoon heel veel ple-
zier in voetballen en kon daardoor in de 
afgelopen tijd voor zijn eigen club ONB 

Talentvolle Koen Hettema verruilt ONB voor E1 selectie sc Heerenveen

Jongensdroom wordt nu al werkelijkheid voor Koen
Zaterdag nam de 9-jarige Koen Hettema uit Drachten afscheid van zijn voetbalvrien-
den bij ONB. Koen is een talentvolle voetballer waar de scouts van fc Groningen, 
sc cambuur en sc Heerenveen belangstelling voor toonden toen hij nog maar 7 jaar 
oud was. Koen trainde bij deze clubs tijdelijk mee, maar kiest nu voor sc Heerenveen. 
Daar wordt de jonge geboren en getogen Drachtster opgenomen in de E1 selectie voor 
het seizoen 2017/2018. Een jongensdroom wordt nu al werkelijkheid!

trainen en wedstrijden spelen, maar ook 
bij de profclubs in verschillende perio-
den meetrainen. Koen voetbalde op een 
gegeven moment elke dag en dat vond 
hij alleen maar mooi.”

Nu hij bij sc Heerenveen in de E1 selectie 
mag meespelen en ook de nieuwe com-
petitie mee kan doen, was zaterdag zijn 
laatste wedstrijd bij ONB. Koen kreeg 
een mooi voetbalshirt als afscheidsca-
deau mee van de Drachtster voetbalclub, 
waar hij in 2013 lid van werd. Hij heeft 
ook de andere twee profclubs laten we-
ten dat hij voor sc Heerenveen heeft ge-
kozen, waar hij ook al twee jaar geleden 
op de voetbalschool meedraaide. 

Geschikte ingrediënten
De ouders zullen hun talentvolle zoon 
naar Heerenveen rijden voor trainingen 

en wedstrijden. “Het is ook voor ons als 
ouders een bijzondere ervaring natuur-
lijk”, vervolgt de moeder van Koen. 
“Het was al vrij snel duidelijk dat Koen 
de goede ‘ingrediënten’ heeft om een 
goede profvoetballer te worden, want hij 
is sterk en speelt als verdediger regel-
matig tegen twee jaar oudere jongens.” 

Er zullen nog vele kilometers worden 
gemaakt door de familie Hettema, want 
Koen traint in het vervolg drie keer 
per week in Heerenveen. “Voor ons 
geen probleem, zolang Koen maar blijft 
genieten. Deze ervaring nemen ze hem 
immers niet meer af!”

Tekst Marijke van der Hoek  Foto’s familie Hettema

Het twintigjarig bestaan, waarvan drie 
jaar gevestigd in Drachten, was voor 
Helma een goede gelegenheid om te 
verhuizen met haar borduurstudio van 
de Oosterstraat nummer 1 naar nummer 
13. Haar grote wens om ook baby- en 
kindermerkkleding te kunnen verkopen 
gaat daarmee in vervulling. 

Borduurstudio Helma breidt uit met nieuwe collectie baby- en kinderkleding
tjes, gingen ook tijdens de verhuizing 
gewoon door. Ook op de webshop 
(www.borduurstudiohelma.nl) komen 
vanuit heel Nederland dagelijks bestel-
lingen binnen. “Toch ook belangrijk dat 
klanten weten dat dit een vertrouwd 
adres is, met zowel een winkel als een 
webshop.” 

Logo op bedrijfskleding
Naast het borduren op cadeautjes zoals 
bijvoorbeeld handdoeken, badjassen, 
knuffels en rugzakjes, wijst Helma ook 
op de mogelijkheden voor bijvoorbeeld 
ZZP’ers die hun logo geborduurd of 
bedrukt willen op bedrijfskleding. “Bij 
grotere bedrijven moet je meestal grote 
aantallen bestellen, maar hier kan dat 
ook gewoon per stuk.” 

Diverse bedrijven uit Drachten en om-
streken hebben hun bedrijfslogo door 
Helma vakkundig laten borduren of 
bedrukken.

Het bedrukken van mokken, tegeltjes, 
waterflesjes en andere artikelen wordt 
steeds populairder en kan allemaal bij 
Helma. Met een spaarsysteem is korting 
te sparen met zegeltjes per aankoop. Bij 
een volle kaart (bij iedere 2,50 euro een 
zegel) krijgen klanten 25% korting op 
een volgende aankoop.

De vrolijke zomercollecties van de 
bekende en betaalbare merken Feetje 
babykleding (maat 44-86) en Jubel/
Sturdy (maat 92-140), hangen keurig in 
de rekken en de nieuwe pashokjes zijn 
al zeer in trek bij de jongste klanten. 
“Het is zo leuk om te zien dat kinderen 
een shirtje of broekje gaan passen in de 
pashokjes hier”, vertelt Helma enthou-
siast. Ze was echt aan uitbreiding toe en 
zocht in het Drachtster centrum naar een 
grotere locatie. Die vond ze toevallig bij 
de ‘buren’. “Het is belangrijk dat klanten 
mij nog steeds goed kunnen vinden en 
dit is niet ver van de vertrouwde plek 
in de Oosterstraat achter de Hema”, 
aldus Helma, die tijdens het interview 
daarvan direct een bevestiging krijgt van 
een klant die net iets te ver was gelopen, 
maar toch de nieuwe winkel vindt. 
Een volgende klant komt verbaasd bin-
nen. “Wat een práchtige winkel Helma!” 
De dame kiest voor een ‘geboorte-knuf-
felaap’, waarop de naam en geboorteda-
tum van een pasgeborene geborduurd 
wordt. Want de basisactiviteiten van 
Helma, het borduren van (baby)cadeau-

maandag 15 mei werd de Turfroute weer 
geopend en daarmee ook het Polder-
hoofdkanaal. 

Zaterdagochtend togen daarom de 
betrokken wethouders uit de gemeenten 
Smallingerland, Opsterland en Hee-

renveen in een sloep vanaf de 50-jarige 
zeilschool De Veenhoop, het water op 
om het seizoen te openen. Ze hingen 
gezamenlijk met het bestuur van de st. 
Toeristisch Netwerk de Friese Wouden 
een spandoek van deze stichting ‘in 
het water’.  De drie samenwerkende 

gemeenten Heerenveen, Opsterland en 
Smallingerland werken actief samen op 
het gebied van toeristische promotie van 
de Friese Wouden, met St. Toeristisch 
netwerk de Friese Wouden, die bestaat 
uit drie ondernemers met een regioaan-
jager en medewerker.

Opening van toeristisch seizoen in de Friese Wouden

Koen met zijn ouders en directeur sc Heerenveen Luuc Eisenga (rechts) en Jeffrey Talan (links)

Het afscheidsshirt van ONB
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In-Koe-Sief

Kiezen van de kaart

2 gangen diner  €21,85

3 gangen diner  €25,35 

Vrijdag en zaterdag €2,- toeslag

Inclusief onbeperkt 

bier/wijn/fris

Welkom thuis... welkom bij Eetcafé de Lachende Koe

In-Koe-Sief

Lunch
€ 7,50

Inclusief één kop kof�ie/

thee (naar keuze) en 

een frisdrank of jus

 (naar keuze)

Eetcafé De Lachende Koe Drachten

lunch/borrel/diner

www.dekoedrachten.nl

                 Drachten
        zuiderbuurt 64 - 

hoek museumplein

T 0512 354 264

De Lachende Koe zoekt jou!

Per direct gezocht: 

enthousiaste horecatoppers 

om ons team te komen 

versterken.

Wij zoeken: Fulltime en Parttime 

bedieningsmedewerkers (M/V). 
Enthousiasme is vereist, ervaring een pré.

Wij bieden: Een uitdagende baan op een leuke 

werkplek met arbeidsvoorwaarden conform CAO.

Ben jij degene die we zoeken? 
Reageer dan nu en stuur een motivatie met 

je CV naar info@dekoedrachten.nl!

Vlakbij Schouwburg De Lawei - Zuiderbuurt 64, Drachten - T 0512 354 264

In-Koe-Sief

Kiezen van de kaart

2 gangen diner  €21,85

3 gangen diner  €25,35 

Vrijdag en zaterdag €2,- toeslag

Inclusief onbeperkt 
bier/wijn/fris

Eetcafé De Lachende Koe Drachten

lunch/borrel/diner

www.dekoedrachten.nl

In-Koe-Sief 

Lunch
€ 7,50

Inclusief één kop kof�ie/ 

thee (naar keuze) en  

een frisdrank of jus 

 (naar keuze)

Iedere donderdag
Koopavondmenu
Dagplate + drankje + 

klein dessertje

Altijd €7,50!!

Diner actie! Maandag t/m donderdag 3 Gangen voor de prijs  van 2 gangen  (In-Koe-Sief diner)
vrijdag en zaterdag geen toeslag
 (uitsluitend op reservering en  tegen inlevering van deze advertentie)


