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Kunst en Ambacht op Open Monumentendagen
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Veel activiteiten, bezienswaardigheden,
een speciale fietsroute en heerlijk nazomerweer. Samen zorgden ze het afgelopen weekend voor twee geslaagde, goed
bezochte Open Monumentendagen.
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zilveren jubuleum

15

Foto Harry Blokzijl

met werk van verschillende kunstenaars
aan de muur. Kunst en Ambacht stond
op zondag centraal aan het Tussendiepen 6, de voormalige Sluis machinefabriek. Bé Lamberts gaf drie rondleidingen door het pand waar inmiddels een
aantal kunstenaars hun intrek hebben
genomen. Zowel hun ‘kunst’ als hun
‘ambacht’ was te bezichtigen. De jonge
bezoekers waren voornamelijk te vinden
in de kantine van het gebouw waar ze
samen een nieuw ‘glas-in-lood raam’
maakten. Op pagina 3 een sfeerimpressie
van beide dagen.

Rotonde De Bolder krijgt extra rijbaan

Bijzondere voorstelling
in Sûnenz

17

Historie van de
Drachtster Hoofdbrug

19

Jumbo
super deals
zie pag. 4

Rondom het thema Kunst en Ambacht
organiseerden Rottevalle, Houtigehage,
Drachtster Compagnie en Drachten een
scala aan activiteiten. Dit jaar onder de
vlag van het Jier fan ‘t Smellingerlânskip
gezien de vele raakvlakken met cultuurhistorie. In Drachtster Compagnie
was het zaterdag op It Fallaet een en al
bedrijvigheid. Zorgboerderij It Fallaet,
de veehouderij van de familie Visser en
het vleeskuikenbedrijf van de familie De

Boer zetten hun deuren open voor het
publiek. Voor wie iets van de historie
van het dorp en directe omgeving wilde
zien kon opstappen voor een ritje met
tractor en wagen. Rond het middaguur kreeg Jurjen Visser, voorzitter van
dorpsbelang en voor een dag ‘dorpsburgemeester’ het eerste exemplaar van het
boek ‘Het Compagniester Verlaat’ met
daarin de historie van het dorp. In Rottevalle werden met name de galeries, de
monumentale kerk en de werkplaats van
Binne van Bruggen goed bezocht. Een
paar kilometer verderop in Houtigehage
bezochten veel mensen het Waldhûske.
Voor de gelegenheid werd de arbeiderswoning een tijdelijke artistieke ruimte

Om de ontsluiting van Drachten en
specifiek het bedrijventerrein De Haven
te verbeteren, passen we de rotonde
Noorderhogeweg/De Bolder aan.
Op maandag 28 september start BAM
Infra met de aanleg van een extra rijbaan
op de rotonde zodat het verkeer sneller kan doorstromen. Ook voor fietsers verbetert de situatie. Er komt een
rechtstreekse fietsverbinding tussen De
Bolder en De Kletten vanaf de kant van
de Noorderhogeweg. Fietsers hoeven
dan niet meer over het drukke kruispunt
De Bolder met De Kletten/De Roef.
Voor de aanleg van het westelijke deel
van de rotonde is het nodig de afslag
naar De Bolder tijdelijk af te sluiten.
Vanaf woensdag 30 september wordt het
verkeer met bestemming industrieterrein
omgeleid via De Loswal. Deze omleiding
duurt 5 weken. Tijdens de werkzaamhe-

Een extra rijbaaan en een nieuw fietspad: zowel automobilisten als fietsers gaan er straks op vooruit.

den blijft een rijstrook beschikbaar zodat
verkeer vanuit richting Wâldwei kan

passeren. Op bovenstaande afbeelding
een schets van de nieuwe situatie.
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Wanneer Woensdag 23 september
Waar
Restaurant de Taveerne
van De Warrenhove
Aanvang 19.30 uur
Kosten € 10,00 voor 8 rondes +
1 extra ronde
Opgave Graag maandag
21 september a.s. voor
12.00 uur

Wanneer Woensdag 30 september
Waar
Restaurant de Taveerne
van De Warrenhove
Aanvang 18.00 uur
Menu
Diverse Mexicaanse
gerechten en specialiteiten.
Kosten € 10,95
Opgave Graag maandag
28 september a.s. voor
12.00 uur
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DE LAATSTE EER
D R AC H T E N

delaatsteeer-drachten.nl | Overstesingel 1 | 0512 - 515 827

T 0512 591 100

•

www.dewarrenhove.nl

Verleng je vakantiegevoel op dit gratis toegankelijke festival. Laat je verrassen
op zaterdag tussen 17.00 en middernacht en op zondag van 14.00 tot 22.00.
De Warrenhove is onderdeel
van Zorggroep Liante.

Lycklamapark, Hoofdstraat www.bourgondischbeetsterzwaag.nl
LIA036-13 Adv. WH act. september v1 MP.indd 1

26-08-15 13:46
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Kunst en Ambacht op Open Monumentendagen

Foto'S Harry Blokzijl

peuterspeelzaal en kinderopvang gelijk trekken
Per 1 januari 2018 wordt het peuterspeelzaalwerk onder de Wet kinderopvang gebracht. Toezicht en financiering
worden gelijkgetrokken. Dit heeft
gevolgen voor het gemeentelijk beleid,
de financiering en de uitvoering. De
gemeente Smallingerland loopt vooruit
op de landelijke regelgeving en begint
met een pilot. Dit om te zorgen voor een
goede voorbereiding en behoud van de
kwaliteit van de peuteropvang.
Kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk vallen nu onder verschillende
regimes: kinderopvang is een marktactiviteit en de peuteropvang een door de
gemeente gesubsidieerde activiteit. In
het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ is afgesproken om de voorschoolse voorzieningen te harmoniseren. Met de harmonisatie van beide voorzieningen is het
straks voor werkende ouders mogelijk
om ook voor de peuteropvang gebruik
te maken van de kinderopvangtoeslag
via de Belastingdienst. Kinderen van
niet-werkende ouders of eenverdieners
betalen straks een inkomensafhankelijke
bijdrage voor de peuteropvang. De ge-

meente betaalt mee aan de peuteropvang
voor deze doelgroep.
Met de harmonisatie van de voorschoolse voorzieningen wordt nagestreefd het
pedagogisch klimaat binnen de voorschoolse voorzieningen te verbeteren
en de doorgaande lijn naar het basisonderwijs te versterken. De harmonisatie
van de voorschoolse voorzieningen zal
naar verwachting op 1 januari 2018 in
werking treden.
Gevolgen per 1-1-2018
Peuteropvang wordt onderdeel van
kinderopvang en gaat onder de marktwerking vallen. De peuteropvanglocaties
moeten worden geregistreerd als kinderopvang (inschrijving in het Landelijk
Register Kinderopvang).
Kinderopvangorganisaties moeten hun
kwaliteit verbeteren om door de gemeente gesubsidieerde peuteropvang te
kunnen aanbieden.
De voorschoolse voorziening heeft
straks recht op gemeentesubsidie voor

peuteropvang wanneer zij voldoen aan
de gestelde kwaliteitscriteria en wanneer
ouders geen beroep kunnen doen op de
kinderopvangtoeslag. Hiervoor geldt
een vastgesteld uurtarief.
Per uur peuteropvang wordt een maximum uurtarief vastgesteld tot waaraan
subsidie wordt verleend (minus de inkomensafhankelijke ouderbijdrage).
Het vve (voor- en vroegschoolse educatie) aanbod (ondersteuning van kinderen
met een taalachterstand) wordt aanvullend gesubsidieerd.
Inmiddels is bekend geworden dat het
rijk extra middelen beschikbaar gaat
stellen voor voorschoolse voorzieningen
via twee manieren: een verhoging van
de kinderopvangtoeslag en het beschikbaar stellen van geld voor gemeenten
om peuteropvang mogelijk te maken
voor die ouders die geen beroep kunnen doen op de kinderopvangtoeslag.
De uitwerking van deze maatregelen is
nog niet bekend, dus de effecten voor de
situatie in Smallingerland kunnen nog
niet worden berekend.

Smallingerland wil vooruitlopend op
de aanpassing van de wetgeving starten
met een pilot gedurende 2016 en 2017.
Wordt vervolgd.

Plissé en Duette uit onze
huismerkselectie nu met

25 % korting
Uiteraard gratis meten
en gratis plaatsen

Stationsweg 76-78 Drachten
Telefoon 0512 - 541496
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Alleen bij Jumbo de Drait
en Jumbo Stationsweg
*
bij besteding vanaf €25,Deze week

GRATIS

Fries Suikerbrood
700 gram

*Bij besteding vanaf €25, aan boodschappen ontvangt u van 16 september t/m 13 oktober 2015
één gratis product of met grote korting. Elke week krijgt u een ander product cadeau.

P

Gratis parkeren!
facebook.com/jumbosupermarkten

Jumbo, Drachten, Stationsweg 164
Jumbo De Drait, Drachten, Eems 30
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Ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen uitgelegd
In ruimtelijke ordening komen begrippen voor waar de gemiddelde leek
weinig van begrijpt. De komende weken
proberen we een paar belangrijke
begrippen uit te leggen.
Wat is de Coördinatieregeling
bestemmingsplannen?
Aanleiding
De aanleiding hiervan is dat op 1 september de gemeenteraad heeft ingestemd met de coördinatieregeling voor
het bestemmingsplan De Tike – Master
de Jongwei. Ook vanuit de raad waren
hier vragen over.
Wat is een coördinatieregeling?
Dat is een besluit van de gemeente-

raad waardoor verschillende besluiten
tegelijk kunnen worden genomen. In
het bovengenoemde geval kan dan het
bestemmingsplan tegelijk met een omgevingsvergunning voor een woning in
het plangebied van het bestemmingsplan
worden voorbereid en bekend worden
gemaakt. Ook lopen de eventuele zienswijzenperiode en beroepsperiode samen.
Wat zijn de voordelen?
Er zijn veel voordelen verbonden aan
een coördinatieregeling.
Ten eerste is de inhoudelijke samenhang
en afstemming tussen besluiten (bestemmingsplan en omgevingsvergunning)
beter zichtbaar. Voor de aanvrager wordt
het ook snel duidelijk welke vergunnin-

start aanleg baggerdepot
De Geasten Oudega
In de Alde Feanen wordt de komende
jaren, zo veel mogelijk buiten het vaarseizoen om, gebaggerd. Dit is één van de
maatregelen van het LIFE+ project. De
bagger wordt door middel van leidingen
naar een weilanddepot aan de Geasten
in Oudega (Sm) vervoerd.
Werkzaamheden
Half september starten de werkzaamheden voor de aanleg van het weilanddepot. Aannemer Daniël Pijnacker start
met maaien en frezen. Daarna worden
de kaden opgezet. Naar verwachting
is het depot half november klaar voor
gebruik. Daniel Pijnacker voert de werkzaamheden uit. Ingenieursbureau Antea
Group begeleidt de aanleg. Wanneer het
depot klaar is, kan gestart worden met
de baggerwerkzaamheden in de Alde
Feanen.
LIFE+ project ‘Booming Business’
In 2013 ging in de Alde Feanen het
LIFE+ project ‘Booming Business’ van
start. Met zes maatregelen in het westelijk deel van het Nationaal Park moet dit
project zorgen voor het verbeteren van
de waterkwaliteit, het herstellen van de

natuur en het vergroten van de bevaarbaarheid. Heeft u vragen? Bel of mail
gerust met Derk Bijmolt, projectleider
provincie Fryslân (06-51873710 of
d.bijmolt@fryslan.frl) of Henk Klok,
toezichthouder Antea Group
(06-13226108 of
henk.klok@anteagroup.com).
Voor meer informatie over het project
kijkt u op www.np-aldefeanen.nl/boomingbusiness

gen hij nodig heeft. Door de uniforme
openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Awb) moeten zienswijzen tijdig kenbaar zijn.
Maar het belangrijkste voordeel is de
tijdswinst. Doordat er geen bezwaar en
beroep openstaat tegen afzonderlijke
onderdelen van het project, zal snel duidelijk worden of men kan beginnen met
de realisatie van het project.
Bij het samengaan van een bestemmingsplanprocedure kan men alleen nog in
beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (art. 8.2 lid
1 sub e). Daarnaast is er een termijn van
een half jaar gesteld aan de uitspraak
van de Raad van State gesteld. Normaal

is deze termijn veel langer. Voor meer
informatie omtrent deze coördinatieregeling kunt u contact opnemen met de
heer Willem Dijkstra van de afdeling
Ontwikkeling van de gemeente.
De komende weken bespreken we nog
enkele termen uit de ruimtelijke ordening, zoals: bestemmingsplanprocedure,
een verklaring van geen bedenkingen
Wabo, beheersverordening, paraplubestemmingsplan.
Wellicht dat u ook suggesties hebt voor
een onderwerp dat u nader uitgelegd
wilt hebben. Dit kunt u dan mailen naar
communicatie@smallingerland.nl

Buurtbudget 2e ronde
Wie snel is, kan misschien nog gebruik
maken van het buurtbudget. Tot 1
oktober kunt u voor de 2e ronde een
aanvraag indienen. Het gaat om ideeën
die uw dorp, wijk of straat aantrekkelijker maken.
Elk jaar is per dorp of wijk €
3.850 beschikbaar, tot (uit het geld dat is
overgebleven) in totaal maximaal €7.500
in de 2e ronde.Waar gaat het bijvoorbeeld om bij hetbuurtbudget? Dat zou
bijvoorbeeld eenjeu de boules baan
kunnen zijn of een‘work out’ plek voor
buurtbewoners diemeer willen bewegen.
Er is van allesmogelijk. Als het maar ten

goede komt aan de leefbaarheid in uw
buurt.
Wat moet u ervoor doen?
zorg voor steun uit de buurt (handtekeningen van minimaal 25 omwonenden)
of van de wijkraad dan wel het bestuur
van dorpsbelangen, beschrijf uw idee en
maak een begroting.Kijk voor uitvoerige
informatie, despelregels en een aanvraagformulierop www.smallingerland.
nl. U kunt ookbellen met Erik Kort,
regiomanager,telefoon 0512 581234.

Bereikbaarheid gemeente uitgebreid
Stel, u hebt een nieuw paspoort nodig.
Dan komt u naar het gemeentehuis, u
trekt een nummertje en wacht tot u aan
de beurt bent. Vanaf 1 oktober kunt u
via internet of telefonisch een afspraak
maken. Wie een afspraak maakt, hoeft
niet in de rij te staan en wordt direct
geholpen.

Gewoon binnenlopen kan ook nog altijd,
maar bij het Servicecentrum (voorheen
Publieksbalie en Burgerzaken) kunnen
mensen voortaan op afspraak terecht.

Het gaat hierbij om producten zoals
rijbewijs, ID-kaart, paspoort, verhuizing
doorgeven, uittreksels. Bellen vanaf 8
uur. Met ingang van 1 oktober zijn we
telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 16.30
uur.
Half uur langer open
Het gemeentehuis blijft vanaf 1 oktober
een half uur langer open. Het gemeentehuis opent om 8.30 uur en we sluiten
niet om 16.00 uur maar om 16.30 uur
(donderdags 18.30 uur).

bestemmingsplannen en milieu
Publicatie artikel 3.30 Wro – toePassing coördinatieregeling bestemmingsPlan de tike – master de JongWei

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Smallingerland geven op grond van artikel 3.30 van
de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kennis van het
feit dat de gemeenteraad van Smallingerland op 1
september 2015 heeft besloten om de coördinatieregeling toe te passen voor het bestemmingsplan
De Tike – Master de Jongwei, de omgevingsvergunning passend binnen het plangebied van het
bestemmingsplan De Tike – Master de Jongwei.
De wet ruimtelijke ordening maakt het mogelijk
dat gemeenten efficiënter en sneller kunnen besluiten over ruimtelijke projecten via toepassing van
de coördinatieregeling van artikel 3.30 Wro. Met
de coördinatieregeling kunnen de voorbereiding,
bekendmaking en vaststelling van samenhangende
vergunningen en procedures worden gebundeld.
Door het toepassen van de coördinatieregeling op

grond van de Wet ruimtelijke ordening worden de
betrokken besluiten op de aanvragen en het bestemmingsplan gezamenlijk voorbereid en bekendgemaakt. Dit heeft als gevolg dat er slechts één gecombineerde procedure doorlopen hoeft te worden
in plaats van verschillende afzonderlijke procedures.
Tevens vindt bundeling van rechtsbescherming
plaats zodat een belanghebbende slechts tegen één
besluit rechtsmiddelen hoeft aan te wenden.
Tegen de toepassing van het coördinatiebesluit
staat geen bezwaar en beroep open.
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:
het vervangen van een garage met uitbouw en de
kap van vier bomen op de locatie Master De Jongwei 42 in De Tike
Dit ontwerpbesluit is ook in te zien op de gemeentelijke website http://www.smallingerland.nl/
Int/Bestemmingsplannen/1-Ruimtelijke-plannen.
html en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met plannummer NL.IMRO.0090.
OV2015DPN008-0301.
het vergroten van een ligboxenstal op de locatie De
Knobben 102 in Drachtstercompagnie
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 16.00 uur en op donderdag tot 18.30 uur.
reageren
Tijdens de reactietermijn van vrijdag 18 september
2015 tot en met donderdag 29 oktober 2015 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 ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.
Ter inzage liggende stukken: De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken
Inzage- en reactietermijn: vrijdag 18 september
2015 tot en met donderdag 29 oktober 2015
Reactiemogelijkheid: schriftelijke of mondelinge
zienswijzen (informatie: tel. 0512-581234).
AG/AZ/Pub

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.
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INFORMATIEAVOND:
WONEN
INFORMATIE AVOND: WONEN
Donderdag
24 september
11
& 25 Juni,
2015 & 15 oktober 2015

BESPAREN
MET
BESPAREN MET
ONSONS
WOONPAKKET
WOONPAKKET

Staat u op het punt om een woning te kopen? Bezoek
dan de informatieavond van Woningcoach Friesland.

Bespaar tot wel €2250,- t.o.v. een
regulier traject

Bij ons kunt u terecht met al uw vragen omtrent het
kopen van een woning. Overleg met: een makelaar, een
hypotheekadviseur en de aanwezige notaris.
Locatie: Hypotheek Drachten (Markt 4, Drachten)
Tijd: vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur

Van weten wat je kunt lenen tot
compleet hypotheekadvies
Beoordelen van de woning
Scherp onderhandelen + koopakte
Quickscan notaris + eigendomsoverdracht

woningcoachfriesland.nl

Markt 4-6

Woningcoach Friesland is een initiatief van

Tel: 0512 586 100

9203 AA Drachten

Hypotheek Drachten

Direct aan tafel met
de maaltijden van Van Smaak
• Ruim 40 jaar ervaring
• Bezorging aan huis
• Iedere dag uw eigen maaltijd samenstellen
• Geen abonnement
• Altijd een vertrouwd gezicht
Koelverse maaltijden • diepvriesmaaltijden
warme maaltijden • boodschappenservice
Van Smaak | Richterlaan 5 | 9207 JT Drachten | t 088 511 5400
info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl

Connecties in wonen
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Collegetour in De Wiken
Het college vervolgt haar “collegetour”
langs dorpen en de wijken in Drachten.
In juni is het college al op bezoek
geweest in Houtigehage en Opeinde.
De bezoeken hebben als doel om met u,
onze inwoners, in gesprek te gaan over
de vraag hoe u denkt over de samenleving in Smallingerland, waar de nadruk
op mag liggen en wat onze samenleving
bijzonder maakt. In september gaat het
college naar de wijken in Drachten en
naar de dorpen rond Boornbergum.
Wilt u meepraten op één van deze
avonden? De eerstvolgende is op 22
september 2015 in Bredeschool De Wiken
voor de wijken: Burmania/Vrijburgh,
Collegetour in De Wiken

De Folgeren, Fennepark, De Swette,
Noordoost, De Wiken en De Venen.
U kunt zich aanmelden via collegetour@
smallingerland.nl.
Op 28 september 2015 komt het collega
naar ‘t Bynt, Boornbergum voor de dorpen: Boornbergum, Kortehemmen,
De Wilgen, Smalle Ee, Buitenstvallaat,
de Veenhoop, Goengahuizen.
Op 30 september 2015 bezoekt het
college de Bredeschool De Drait voor
de wijken: De Trisken, Himsterhout,
Drachtstervaart, De Drait, Centrum, De
Singels, De Bouwen.
Ook voor deze avonden kunt u zich al
aanmelden.

Culturele zondag 27 september
Zondag 27 september van 14.00 – 17.00
uur is op het Museumplein de jaarlijkse
uitmarkt van Drachten. Bibliotheek
Drachten, Museum Dr8888, Poppodium
Iduna en Schouwburg De Lawei presenteren een divers aanbod van culturele
activiteiten.

Meldij en CMV Crescendo Drachten
presenteren hun aanbod op deze uitmarkt.
De uitmarkt wordt georganiseerd in
het kader van de Culturele Drachtster
Zondagen.

De bibliotheek vertelt over de activiteiten van komend seizoen. De Lawei laat
een preview zien van voorstellingen &
films. Museum Dr8888 geeft verschillende workshops. Poppodium Iduna
presenteert muziek. Ook organisaties als
Coöperatie Kunstzinnige Vorming De

In gesprek met vrijwilligers
Op woensdag 23 september is er weer
een bijeenkomst voor vrijwilligers. Dit
keer in Brede school De Drait in Drachten. Het thema op deze avond is: ‘Mantelzorgers, vrijwilligers en professionals.
Samenwerken?!’
De veranderingen in de maatschappij
zijn een goede aanleiding om het werk
van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties opnieuw te bekijken en te
waarderen. Vrijwilligers brengen andere
kwaliteiten mee dan beroepskrachten.
Zij zetten zich in vanuit eigen overweging en overtuiging. Daarmee zijn ze

zelfstandiger en onafhankelijker in hun
advies en ondersteuning.
Voor deze avond nodigt de gemeente
niet alleen vrijwilligers(organisaties)
uit om zich aan te melden, maar ook
zorgorganisaties die actief zijn binnen de
gemeente Smallingerland.
U kunt zich aanmelden via
gemeente@smallingerland.nl of per
telefoon: 0512-581234 (vraagt u naar mevrouw Bloemberg). De avond begint om
18.00 uur en duurt tot 21.00 uur. Voor
een broodje wordt gezorgd.

‘Ik doch mei’ gaat verder
De pilot ‘Ik doch mei’ geeft voldoende
resultaat om ermee door te gaan. Het
project is gericht op mensen met een
uitkering die (voorlopig) nog geen
perspectief hebben op betaald werk. ‘Ik
doch mei’ stimuleert en helpt mensen uit
deze doelgroep om vrijwilligerswerk te
gaan doen. Het bijzondere van het project is dat iemand van de welzijnsorganisatie Maatschappelijke Onderneming
Smallingerland (MOS) samen met iemand
van de gemeente op huisbezoek gaat. Dit
bezoek levert vaak nieuwe aanknopingspunten of werpt meer licht op achterliggende problematiek.
Door vrijwilligerswerk te doen kunnen
mensen hun talenten en mogelijkheden
ontdekken. Ze blijven actief en hebben
meer kans om de weg terug te vinden
naar de arbeidsmarkt. In elk geval kun je
voorkomen dat de afstand naar betaald
werk groter wordt. Soms moeten er heel
wat hindernissen overwonnen worden.

In 2014 zijn 35 huisbezoeken afgelegd.
Van de mensen die zijn bezocht gaven
16 aan niet mee te willen doen, vaak om
gezondheidsredenen, soms omdat men
al actief was in vrijwilligerswerk of mantelzorg. Van de overigen is uiteindelijk
iets meer dan de helft in vrijwilligerswerk terecht gekomen of in een vorm
van maatschappelijke participatie.
Het gaat maar om kleine aantallen, maar
toch is de gemeente blij met dit project.
In de manier van werken, samen met
professionals van de MOS, zit een duidelijke meerwaarde. Voor de gemeente
is het goed om achter de voordeur te
komen en meer te leren over de persoon
om wie het gaat, zodat er echt maatwerk
geleverd kan worden. Zo geven we vorm
aan doelstellingen die ooit zijn geformuleerd in de nota re-integratiebeleid, om
aandacht te blijven geven aan moeilijk
bemiddelbare groepen. Geen betaald
werk, maar wel zinvolle activiteit waarmee je contact houdt met de wereld.

Nieuwe gemeentegids bezorgd
Inwoners van Smallingerland hebben de
nieuwe gemeentegids 2015-2016 in de
brievenbus gekregen.
De gemeentegids informeert u over de
dienstverlening van de gemeente, over
het gemeentebestuur en bijvoorbeeld
de openingstijden van de verschillende
gemeentelijke
afdelingen. Ook
staan er adressen
in van bedrijven,
scholen, verenigingen en clubs in
de gemeente. Een
digitale versie van
de gids vindt u op
onze website. Daar
kunnen verenigingen en instellingen
en bedrijven ook
zelf wijzigingen
doorgeven.

Niet iedereen heeft immers de beschikking over een computer en internet. De
papieren gemeentegids biedt dan een
oplossing.
Geen exemplaar ontvangen? In het
gemeentehuis kunt u een exemplaar
afhalen.

De papieren gids
blijft nog een
service vanuit de
gemeente.

omgevingsvergunningen
ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Er is een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere
voorbereidingsprocedure van toepassing is,
aangevraagd voor:
• Hegewei 7, 9218 VA Opeinde, de kap van een
boom, ontvangen 9 september 2015
• Hegewarren 1 a ,9216 XR Oudega, de kap van
twee bomen, ontvangen 8 september 2015
• Kommisjewei 79, 9217 RM Nijega, het
verplaatsen van een paardenbak met hekjes,
ontvangen 1 september 2015
• Nachtegaalstraat 21, 9203 BV Drachten, het
plaatsen van een erfafscheiding, ontvangen 1
september 2015
• Raadhuisplein 65, 9203 EA Drachten, het
veranderen van gevels en sluiten passage, ontvangen
25 augustus 2015
• Schwartzenberghlaan 145, 9201 KB Drachten, de
aanleg van een uitrit, ontvangen 3 september 2015
AG/AZ/ Publiek

omgevingsvergunningen
Verleende vergunningen
Reguliere procedure, direct in werking
Er is een omgevingsvergunning verleend voor:
- Kommisjewei 79, 9217 RM Nijega, het
verplaatsen van een paardenbak met hekjes,
datum bekendmaking: 9 september 2015
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 beschikking 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 rechtbank NoordNederland, 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:
- Nijtap 65, 9207 GZ Drachten, de kap van 21
bomen, datum bekendmaking: 9 september 2015
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 beschikking 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 rechtbank NoordNederland, 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

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.
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b.g.g.
06-53387564
Telefoon 0512-523399,
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www.carxpert-drachten.nl
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www.carxpert-drachten.nl • drachten@carxpert.nl
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Werkzaamheden aan het asfalt
Op verschillende plaatsen in de gemeente waren deze week asfalteringswerkzaamheden. De Kanaeldyk bij
De Veenhoop was een dag gestremd.
Op andereplekken, zoals hier aan de
Eikesingelen aan De Lange West, had het
verkeersteeds 1 rijbaan tot de beschikking.Vrijdag 18 september wordt de
Kraenlânswei bij De Veenhoop gestremd
in verband met asfalteringswerk.

Gezocht: creatieve fotografen
lige plaat en stuur ons je foto. Je mag
maximaal 3 foto’s inzenden.

Het landschap in Smallingerland is
behoorlijk veranderd in de loop der
jaren. Niet alleen de natuur heeft hier
een rol in gespeeld ook de mens was hier
debet aan.

Dat kan tot 1 november per mail via
communicatie@smallingerland.nl. o.v.v.
‘Fotowedstrijd cultuurhistorisch jaar’.
Van de mooiste foto’s stellen we een
expositie samen. De winnaar wordt
bekendgemaakt tijdens de afsluiting van
het cultuurhistorisch jaar.

Maar hoe en waar heeft de mens de natuur veranderd? En hoe ziet die verandering er dan uit? De organisatie van
het Jier van ‘t Smellingerlânskip daagt
iedereen met een fotocamera uit mee te
doen aan de fotowedstrijd ‘Verandering
door de mens in het landschap’. Leg die
ene bijzondere locatie vast op de gevoe-

Jier fan ‘tt

l
lanskip

Wat mag in
de glasbak?
WEL

NIET

Glazen verpakkingen, waar geen statiegeld
op zit, horen thuis in de glasbak.
Denkt u o.a. aan:

•
•
•
•
•
•
•
•

Drankenglas, bijvoorbeeld flessen van:
• Wijn
• Vruchtensappen
• Mixdrankjes
• Diksap
• Bier (zonder statiegeld)

Gebroken ruiten (vlakglas)
Spiegels
(Kristallen) glazen
Koffiekopjes en ander serviesgoed (porselein)
Ovenschalen
Vazen en bloempotten
Jeneverkruiken
Gloeilampen, spaarlampen en tl-buizen

TIPS
Gooi het glas zo schoon mogelijk en zonder doppen
of deksels weg. Doppen of deksels kunnen vaak op
een andere manier gerecycled worden. Om het glas
uit de glasbak zo goed mogelijk te kunnen gebruiken,
is scheiden op kleur noodzakelijk. Wit bij wit en kleur
bij kleur.

Badkamerglas:
• Deodorantrollers van glas
• Parfumflesjes, ook ‘monstertjes’
• Medicijnflesjes
• (Dag-) crèmepotjes van
doorzichtig glas
Keukenglas, grote en kleine potten
of flessen:
• Groenten
• Appelmoes
• Olijfolie
• Sauzen
• Babyvoeding
• Sambal
• Kruidenpotjes

bekendmakingen
bestuursvergadering sociale
Werkvoorziening ‘Fryslân’
Agenda openbare vergadering van het Algemeen
Bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Sociale
Werkvoorziening ‘Fryslân’
datum: 25 september 2015
tijd : 13.45 uur
plaats: Oranje Hotel, Stationsweg 4, Leeuwarden
Op de agenda staat o.a.:
Benoeming leden van de Raad van
Commissarissen van Caparis NV
Wijziging van de gemeenschappelijke regeling.
De stukken liggen vanaf 20 september 2015
ter inzage op het hoofdkantoor van Caparis NV,
Ampèrelaan 2 te Drachten.
vergadering cliëntenraad
smallingerland,
De Cliëntenraad Smallingerland voor
uitkeringsgerechtigden wwb en minima vergadert
op maandag 21 september 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. Notulen vorige ledenvergadering 15 juni
2015
4. Secretariaat
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
6 Rapportage Meerjarige Aanvullende
Uitkering 2014
7. Minimagids
8 Veranderingen en gevolgen Participatiewet
9 Invoering Basisinkomen: visie gemeente
Smallingerland
10. Spreekuur (signalen uit de achterban)
11. Rondvraag en sluiting.
aankondiging emigratie in de
basisregistratie Personen (brP)

met onbekende bestemming. De emigratie vindt
plaats met ingang van vandaag.
Belanghebbenden en personen die informatie
hebben 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
de gemeente via telefoonnummer 0512-581234.
HV/BZ
beslissing emigratie in de
basisregistratie Personen (brP)

naam+voorletter(s) geboortedatum
datum publicatie aankondiging emigratie naar

naam+voorletter(s) geboortedatum
einde reactietermijn emigratie naar

ali.f 10-01-1983
27-08-2015 onbekend

douma, H.j. 10-01-1978
01-10-2015 onbekend

samer muneer saleem 01-04-2015
27-08-2015 onbekend

Wij hebben onderzoek gedaan naar de
verblijfplaats van deze persoon. Tot nu toe
zonder resultaat. Wij zijn daarom van plan
bovenvermelde persoon te emigreren in de BRP

aboubacar doumbia 10-11-1995
27-08-2015 onbekend
van der Heide t. 12-12-1996

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 gemeente via telefoonnummer 0512581234.
HV/BZ

Onderstaande personen hebben hun adreswijziging/
emigratie niet doorgegeven aan de gemeente.

Onderstaande persoon heeft zijn adreswijziging/
emigratie tot nu toe niet doorgegeven aan de
gemeente:

27-08-2015 onbekend

.

slootonderhoud
Het Wetterskip Fryslân heeft te kennen
gegeven dat zij het jaarlijkse slootonderhoud
laten uitvoeren in Oost Fryslân. In de
gemeente Smallingerland gaat het om de
sloten in Kortehemmen, Boornbergum,
Drachten, de Wilgen en Smalle Ee. Dit is een
algemene kennisgeving. Gebruikers van o.a.
gemeentegrond krijgen geen persoonlijke brief
meer.
Via http://www.wetterskipfryslan.nl/kaarten/
najaarsonderhoud-2015 kunt u zien om welke
sloten het precies gaat. Daar kunt u wook de
depotzijde van 2015 vinden.

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.
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Tip van de Week

arend én de visarend. Opgave kan via
het bezoekerscentrum van It Fryske Gea,
tel. 0511 539618. Deelname voor leden
van It Fryske Gea bedragen €5,- (t/m 12
jaar €3,-), niet-leden betalen €8,(t/m 12 jaar € 5)

Ook in expositieruimte De Galerij
start het seizoen weer! En wel met de
expositie D’Art – made in Drachten.
Maar liefst 49 kunstenaars, wonend
en werkend in Smallingerland, tonen
hun werk: van schilderijen, keramiek,
sieraden, fotografie, graffiti, meubels,
industrieel design, beelden tot textiel.
Een indrukwekkend kijkje in de kunstkeuken van Drachten en omgeving.
Za 19 september om 15 uur vindt de
feestelijke opening plaats.

Clowns Binkie en Klinkie
Op zo 20 september komen Clowns
Binkie en Klinkie op Kinderboerderij De
Naturij te Drachten. Aanvang 10 uur.
Je kan ballonnen knopen en kinderen
kunnen worden geschminkt. Buiten de
normale entree zijn er geen extra kosten
aan verbonden

Wat: Opening expositie D’Art – made in Drachten
Waar: De Galerij van De Lawei
Wanneer: Za 19 september, 15 uur

Expositieruimte De Galerij,
Burgemeester Wuiteweg 24 (ingang
Gauke Boelensstraat).
Openingstijden: wo t/m zo van 14 uur
tot 17 uur en voorafgaand aan, tijdens
de pauze van, en na voorstellingen in
Schouwburg De Lawei.

Jeugdmiddag spelen in de natuur
De jeugdmiddag is onder begeleiding
van een gids van It Fryske Gea op
wo 23 september van 15 tot 17 uur en
voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12
jaar. Ouders zijn ook welkom. Aanmelden kan via het bezoekerscentrum, tel.
0511 539618. Deelname is voor leden van
It Fryske Gea gratis op vertoon van de
ledenpas, niet-leden betalen € 4,-

Om alvast kennis te maken met de verschillende kunstenaars worden ze tot
de opening via de site van De Lawei
www.lawei.nl en op de
facebookpagina voorgesteld.
Na de feestelijke opening op 19
september is de expositie t/m zo 22
november gratis te bezoeken.

Activiteiten
Vaarexcursie op fluisterboot
Op do 17 september van 10 tot 12 uur
organiseert It Fryske Gea een vaarexcursie waarbij naast de natuur ook de oud
onderwijzer en fotograaf Douwe Franke
aan bod komt. Opgave kan via het
bezoekerscentrum van It Fryske Gea,
tel. 0511 539618.
Deelname voor leden van It Fryske Gea

Varen met de turfbok van it Damshûs
Za 19 september varen we met de turfbok naar de Kraenlânnen rondwandeling met gids duur: 1 uur. Vertrektijd
van it Damshûs om 14.15 uur. Daarna
consumptie bij it Polderhûs, aankomst it
Damshûs om 17 uur. Reserveren
noodzakelijk: www.damshus.nl
Open Ateliers in en om Drachten
Op 19 en 20 September is weer het
“Kunstroute weekend” .Op 19 september zijn er een beperkt aantal ateliers
open, te weten: Marian Ciebrant(Uitgang
53), Jan Ketelaar(Tussendiepen 6), Rienk
van Houten(Geelgorstraat 157), Ankie
Douma(Haverstuk 16), Mief(Sydwende
9), Klaske Kalsbeek Vlasma(Heidbuorren
3, Rottevalle). Zo 20 september bent u
weer van harte welkom in alle ateliers.
Ook is er in De Lawei de opening om 15
uur van D-Art. Gratis toegang
De vaarexcursie op zo 20 september van
10 tot 12 uur met fluisterboot de
Blaustirns staat in het teken van de zee-

“De koe, dat nuttig beest … “
De titel van deze expositie “De koe, dat
nuttig beest … “ refereert naar een oud
gedichtje. Er zijn schilderijen van koeien
te zien van Margôt Ritman, Zwanet Faber en Rieke Huijgen. De expositie is te
zien t/m 18 oktober. Openingstijden: za
en zo van 13 tot 17 uur. Adres: Hoptunen
13, 9213 VK De Wilgen
Tentoonstelling Pier Feddema
Museum Dr8888 wijdt, in samenwerking met de Pier Feddema Stichting, een
overzichtstentoonstelling aan beeldend
kunstenaar Pier Feddema (Eanjum 1912
– Balk 1983). Feddema was expressionist
in hart en ziel. Museum Dr8888,
Museumplein 2, Drachten

Muziek

bedragen €5,- (t/m 12 jaar € 3,-), nietleden betalen €8,- (t/m 12 jaar € 5)

De restauratie van de Grote Kerk
Op za 19 september is de Grote Kerk
van 10 tot 12 uur open ter bezichtiging.
Er zullen mensen aanwezig zijn die u
uitleg kunnen geven over de vorderende
restauratie

Het mooiste van Van Gogh
Het mooiste van Van Gogh in het Karmelklooster Drachten. De tentoonstelling
loopt t/m 17 januari do t/m zo 13 tot
17 uur, groepen op afspraak, ook door
de week entree: €10,- incl. kopje koffie of thee 7 - 12 jaar € 6,- < 7 jaar vrije
toegang

Vredeslezing over MasterPeace
Op wo 23 september organiseren de
centrumkerken van Drachten, de Grote
Kerk en de Doopsgezinde Vermaning, in
het kader van de nationale Vredesweek
een Vredeslezing. De Vredeslezing in
de Doopsgezinde Kerk, de Vermaning,
begint om 19.30 uur
4-Daagse Wandelmarathon Wsv. WiK
Drachten
Wandelsportvereniging Willen is Kunnen organiseert op wo 23 september de
3de etappe van haar jaarlijkse 4-Daagse
Wandelmarathon. Starttijd van 13 tot
14 uur. De inschrijving en start vinden
plaats in Café Restaurant De Stripe
Duerswald 23 te Wijnjewoude.Voor meer
informatie: 0512-518661, t
ochten@wsv-wik.nl, www.wsv-wik.nl

Exposities

Mannenkoor
Op za 19 september houden het interkerkelijk mannenkoor van Drachten en Chr.
muziekvereniging Crescendo een dubbelconcert in de Oase,
Ringweg 3 te Drachten.
Aanvang 20 uur. Entree: €10,- (verkrijgbaar aan de zaal), vvk: €9,- (te verkrijgen bij Jacobi aan de Houtlaan)
Concert Ruth Nortan in Drachten
Internationaal bekend zangeres Ruth
Nortan komt 20 september naar Drachten. Ruth komt uit Suriname en is
bekend Gospelzangeres. Tijd: 19.30 uur.
Plaats: Bolder 75, Drachten.
Toegang: gratis

Hurd Op Snein in Iduna
Op zo 20 september trilt Iduna weer op
haar grondvesten als een aantal (inter)
nationale hardcore bands Drachten aandoet. Het Duitse Rykers is de hoofdact,
maar deze dag belooft nog meer met
onder andere Chelsea Smile. Zaal open:
15 uur. Toegang: vvk €11,- / zaal €13,-.
Meer info: www.iduna.nu

Expositie in B 13 te Rottevalle
T/m 13 december. Dagelijks van buitenaf te bezichtigen. Op de laatste zo
van iedere maand is de gallery open van
11 tot 17 uur

Thrash Metal band Anthrax in Iduna
Za 24 oktober geeft de legendarische
thrash metal band Anthrax een exclusieve clubshow in Poppodium Iduna
te Drachten. De Amerikaanse groep
behoort samen met Slayer, Metallica en
Megadeth tot de zogenaamde ‘Big Four’,
bekend als pioniers en vaandeldragers
van de Thrash Metal. Toegang: €27,50
zowel in de voorverkoop als aan de
deur.
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Kerkdiensten

Baptisten Gemeente ‘Elim’
Drachten: 09.30u, Ds. Piet Kingma

Zaterdag 19 september

Evangelische Open Thuis Gemeente
Drachten: 10.00u, Willem Boorsma

Messiaanse Gemeente
Drachten: 10.00u, Gerard Wijtsma
Rooms-Katholieke Parochie
Drachten: 19.00u, J. Deuling
Protestantse Gemeente Drachten
Woonzorgcentrum Rispinge: 19.00u,
Ds. L. de Ruiters

Protestantse Gemeente Oudega
Oudega (Sm): It Ljochtbeaken, 09.30u,
Mw. Ds. L. Veerman

Gereformeerde kerk
Opeinde: 09.30u, J.F. Mol
Gereformeerde Kerk (hersteld)
Opeinde: 09.30+14.30u, Dienst
vGKN
Boornbergum: 09.30u,
Ds. Douma van der Molen
Rooms-Katholieke Parochie
Drachten: 11.00u, D. Duzijn
Victory Church
Drachten: 10.30u,
Gastspreker Klaas van Denderen
GKV Drachten-Nijega
Drachten: 09.30u, Ds. K.F. Dwarshuis;
14.00u, Ds. J.H. Tempelman
GKV De Hoeksteen
Drachten: 08.45u, Reitze Douma; 10.30u,
UItnodiging
A6 voor Ds.
OPZETJE.pdf
1 8/26/2015
3:22:39 PM
Ds. D. Oosterhof
de Jong;
16.30u,
H.M.
Veurink

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

Protestantse Gemeente
Drachtstercompagnie
Drachtstercompagnie: 09.30u,
Zr. P. Nicolai
Protestantse gemeente BoornbergumKortehemmen
Boornbergum: 09.30u, Ds. Ds. P. Pit

Zondag 20 september

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.

Evangelische Gemeente Jozua
Drachten: 10.00u, Dhr. G. Bijker
Christian Fellowship Drachten
Drachten: 10.00u, Dienst
Hervormde kerk Nijega
Nijega: 09.30u, Ds. J.F. Mol
Doopsgezinde gemeente
Rottevalle-Witveen
Surhuisterveen: 10.00u,
Ds. W. Tiemersma-Veenstra
Christelijk gereformeerde kerk
Drachten: 09.15+14.00u, Ds. H.J. Vazquez
Protestantse Gemeente Drachten
De Oase: 09.30u, Ds. J.G. Arnesman
Menorah: 09.30u, Ds. A.H. Boschma
Zorgcentrum de Wiken: do 17/09,
15.30u, dienst

Zuiderkerk: 09.30u, Ds. H. Klein Ikkink
Neibertilla/Neisun: wo 09/09, 19.00u,
Mw. A. van Eerden
De Arke: 09.30u, Ds. N.J. v.d. Herik
Grote Kerk: 11.15u, Ds. H. Pol in
Zuiderkerk
Nij Smellinghe: 10.00u, Ds. J. Strikwerda
Stichting Beréa Drachten
Drachten: 10.00u, Tom Korf
Hervormde Kapelgemente
Drachten: 09.30u, Cand. J.A.A. Geerts
Nieuw-Apostolische Kerk
Drachten: 10.00, voorganger Priester
Steunebrink
Christengemeente Immanuel
Drachten: 10.00u, Vrije dienst
Vrije Baptistengemeente Bethel
Drachten: 09.00+11.30u,
Ds. O. Bottenbley

Blauw logo is redactie uitgever:
redactie@debreeduit.nl of
0512 519652, mobiel 06 52693623.
Aanleveren kopij agenda
agenda@debreeduit.nl
Advertenties Breeduit 0512 519 652
Henk Hilbrands 06 31 04 59 56
Haijte Haijtema 06 21 84 82 62
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.
Kleur-, druk- en zetfouten voorbehouden.

vrijdag 25 september
demonstratiedag
hoortoestellen
Tadema’s tip:

WEEkEnDaanbiEDing

Achterham

5 moorkoppen

100 gram

1,99
+

100 gram gebakken
schouderham gratis!

Magere
hamlappen,
Oosterhoff Hoortoestellen en Widex nodigen u hierbij van harte uit

750 gram voor

alles, wij laten u zélf luisteren en oordelen.

5,00

Op www.widex.nl vindt u alle informatie!

Italiaanse schijven,

Op vrijdag 25 september vinden er meerdere sessies plaats

4 stuks voor

om deze unieke demonstratiedag bij te wonen. Mooie folders beloven van

in groepen van max. 30 personen.
Deze luisterdemonstraties starten om:

5,00

5 harde broodjes

€ 1,95
12 stuks
speculaas

€ 3,50
Aanbieding geldig op
vrijdag 18 september en zaterdag 19 september

Altijd (h)eerlijk
vers en gezond
Zuidkade 32 Drachten
0512-512442
Eems 14 Drachten
0512-511324

* 10,00 uur * 12,00 uur * 14,30 uur
Aanmelden kan in de winkel, via telefoon 0512-516677
of via mail horen@xs4all.nl Doe het snel want vol=vol!

Burg Wuiteweg 140b
(bij Sûnenz) Drachten

€ 5,00

Noordkade 72-74
(iNgaNg bij de aldi)
TelefooN: 0512-511383
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MATRASSENACTIE: UNIEK AANBOD!
599.
599.-

299.Visco Climate matras

Maak gebruik van deze actie en u krijgt ook:

• Leverbaar in alle gewenste afmetingen
• Prijs gebaseerd op een matras van 70 x 200 cm
• Drukverlagend traagschuim, zeer goed ventilerend
• Regulering van warmte en waterdamp
• Aanbevolen door zorgprofessionals

• GRATIS thuisbezorging
• Gratis bedbodem check tijdens bezorging van het matras t.w.v. € 59,95

Deze check houdt het volgende in:
- Inventarisatie leeftijd, type, verstelbaarheid en soort montage bedbodem
- Controle op visuele aspecten, zoals mogelijke defecten, conditie van de diverse
bodemzones en versletenheid

• Gratis inname van oude matras bij levering

HERFSTAANBIEDINGEN
FIETSTRAINER
Met elektrische ondersteuning

WEERSTATION
WS2300-WT

CIRCULATION PRO
Bloedsomloop verbeterend

149.-

74.95

249.-

119..-

54.

ROLLATORS
Travixx, Gemino 30 en Gemino 60

99

Weerstation prof
van 114,- voor 94,99

TOT WEL

199.LOEPLAMP
TL-30

25%

KORTING!

39.95

29.

99

Kom langs in onze winkel en PROFITEER NU!
Medipoint winkel
Burgemeester Wuiteweg 140B
9203 KP Drachten

088 - 10 20 100 (optie 3)
www.medipoint.nl/herfst
De genoemde actie en aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen of waardebonnen.
Vraag naar de looptijd en overige actievoorwaarden in de winkel of kijk op www.medipoint.nl/herfst

Openingstijden
Ma t/m vr: 09.00 - 17.00 uur
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Historisch boek Boornbergum met
Friese en Nederlandse verhalen

Drukke open dag bij nieuw Gezondheidscentrum
Huisartsenpraktijk Postma, Apotheek
Ongena en De KwadrantGroep (De
Friese Wouden, Dantuma en de Groene
Kruis Winkel) hebben het initiatief
genomen om vernieuwende vormen
van zorg en behandeling voor zelfstandig wonende kwetsbare ouderen in het
centrum en de wijk Bouwen in Drachten
te ontwikkelen en uit te voeren. Met als
gemeenschappelijke ambitie om de veerkracht van ouderen te bevorderen, zodat
ze zolang mogelijk hun eigen leven
blijven leiden in hun eigen wijk
Zaterdag 12 september vond de opening
plaats en werd ook een open dag ge-

houden, die druk bezocht werd. Albert
Scheffer, senior beleidsmedewerker bij
de gemeente Smallingerland hield één
van de toespraken bij de opening: ‘Door
goede gezondheidszorg in Nederland
worden we steeds ouder en blijven we
langer thuis wonen. Afstemming en
samenwerking is belangrijk om onze
kwetsbare inwoners hierin te ondersteunen. Ook als gemeente werken we hier
aan mee’.
Het nieuwe gezondheidscentrum
Wuiteweg is gevestigd aan de Burgemeester Wuiteweg 31-33 in Drachten.

Foto Eize Hoekstra

Velen waren nieuwsgierig naar het boek
over de historie van Boornbergum. Het
eerste boek in een serie van vijf boeken,
die de komende weken in Smallingerland zullen verschijnen over historische
thema’s, werd vorige week woensdag
uitgereikt aan wethouder Marja Krans.

voor het restaurant staat, in petto had.
“Nog voor het ter ziele gaan van deze
boom wilde hij zijn ‘harde schijf’
ontlasten”, (zie kader onder) aldus
Dijkstra. Het boek vertelt de verhalen
verder aan de dorpsgenoten en belangstellenden.

In het boek ‘Bylden út de skiednis fan
Boarnburgum’ worden zowel in het Fries
als in het Nederlands diverse situaties
en personen verteld uit de rijke historie
van dit dorp.
Marja Krans was aanwezig bij de uitreiking en werd positief verrast over zoveel
verhalen over Boornbergum en omgeving. Ze nam het eerste exemplaar met
enthousiasme in ontvangst van schrijver
Jochum Dijkstra.

Voor slechts € 20,- is dit boek met 180
pagina’s, voorzien van kaartmateriaal en
vele oude en nieuwe foto’s, te koop bij
restaurant ’t Spijshuys in Boornbergum.

De genodigden die gastvrij in ‘Het Spijshuys’ werden onthaald luisterden naar
de anekdotes die de schrijver vertelde
over de oude lindeboom, die nog steeds

Stamgast
En der wienen de fêste klanten, de saneamde stamgasten. Se hienen in eigen
tafel, de stamtafel. Dit folkje kaam meast
middeis. En elk hie syn eigen praat. Gjin
wûnder dat de ferhaleskriuwer Rink
van der Velde ek gauris lâns kaam. Hy
harke mear as dat er prate. Sa fûn er stof
foar syn rubryk ‘Bokwerd Belang’ yn
de Ljouwerter Krante. Hy hie syn fêste
drankje, mar naam noait mear as twa.

De naam ‘Gezondheidscentrum Wuiteweg’ werd onthuld door Dhr. Wiersema en medewerker Dieneke Tuinstra.

Hoogvliegersdag was onvergetelijk!
Door de Stichting Hoogvliegers werd
zaterdag in samenwerking met de
serviceclubs Kiwanis Drachten en Lions
Surhuisterveen opnieuw een Hoogvliegersdag georganiseerd voor 32 chronisch
zieke en gehandicapte kinderen.
De kinderen waren hiervoor uitgenodigd
door kinderartsen uit Nij Smellinghe,
vanuit Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag, school Lyndensteyn en Stichting
Down Syndroom.

Dankzij de aanwezigheid van 12 enthousiaste piloten met hun ‘kisten’ verliep
het verwisselen van hoogvliegerpiloten
en passagiers.
Mede dankzij de enthousiaste bijdrage
en inzet van AJ Catering uit Harkema
waren ook drankjes, hapjes en heerlijke
hamburgers voor jong en oud perfect
verzorgd.

Bijzondere hoedenexpositie in
De Warrenhove
In woonzorgcentrum De Warrenhove is
tot 15 oktober een bijzondere expositie
te bezichtigen.
Het betreft een tentoonstelling van symbolische hoeden en vitrine-items, zoals
sprookjesfiguren of glasobjecten. Deze
hoeden staan symbool voor het denken
van de mens. Iedereen heeft zijn eigen
specifieke ‘denkhoed’, ontstaan door
allerlei raadgevingen, normen, regels en
beelden die de mens al van jongs af aan
met de paplepel krijgt ingegoten.
De tentoonstelling prikkelt op een
speelse manier de fantasie van de mens

en daagt hem uit om op een andere
manier naar zichzelf te gaan kijken en
zich bewust te worden van zijn eigen
vastomlijnde denkpatronen.

Passen deze nog wel bij hem? Het is
een ontdekkingsreis naar binnen! Bij de
tentoonstelling is een molen aanwezig
met spirituele gedichten, deze kunnen
door de bezoekers gratis worden meegenomen. Ook ligt het boek De Ezel en de
klaproos, een andere kijk op spiritualiteit, ter inzage. Dit boek bevat verhalen
en gedichten en kan indien gewenst
worden aangeschaft.

Hoogvliegers Roel Kooistra en Marco van Hoorn inspecteren een toestel. fotograaf: Anthony Scales.

Raadhuisplein wordt even Drive-In Bios!
nieuwe Raadhuisplein! Een deel van
de opbrengst gaat naar het goede doel
Stichting Leergeld Drachten. Er is plek
voor 100 auto’s, wees er snel bij!

U bent van harte welkom op deze
kleurrijke en fantasievolle expositie.
Voor meer informatie, kijk op
www.pas-partoe.nl
Zet ook alvast vrijdag 25 september in
uw agenda, want dan wordt er in een
gezellige en ongedwongen sfeer een
'speelse middag' georganiseerd van
14.30 tot 16.00 uur.

Dit jaar organiseert JCI
De Friese Wouden weer een DriveIn Bioscoop op vrijdag 9 oktober. Op
een groot scherm kan men in de auto
genieten van een film. Deze keer op het

Start film:20.30 uur. Kosten per auto: 25,Geluid gaat via uw FM-Radio in de auto
De film: Spannende humoristische actiefilm. Tickets kunnen besteld worden op
de website: http://www.eventbrite.com
Te vinden via de Facebook pagina of een
mailtje sturen naar
buitenbios@outlook.com.
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Loop eens wat vaker
over het Moleneind!

M
Wat een bedrijvigheid! U bent van harte welkom bij Woudhof, Limburgia, Expreszo, Fotoshop Bekkema, Het Smelnehus,
Veenstra Kunsthandel, stomerij Cristal Cleaning, de Kijkshop, Fun4Pleasure, Imperia, de Natuurwinkel, het Vulpunt,

Backstage Kappers, Silleke, Jan Jonkman, Boetyk, het GSMwinkeltje, Boekbinderij IJsbrandy en de Handyman! Volop keus dus!

Je raakt er niet uitgekeken!
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Zilveren jubileum van Dorpshuis De Wringe

Bijzonder jubileumboek bij viering 25 jaar dorpshuis De Wringe
vindt van 10-14 uur. Er zijn maar liefst
15 activiteiten en natuurlijk ijs en drinken aanwezig.

Na een weekend feest bij de eerste editie van Kleintje Dorpsfeest Opeinde kunnen de
dorpsinwoners zich weer verheugen op een volgend feestje in het dorp. Dorpshuis De
Wringe werd op 14 september in 1990 geopend en bestaat dus deze maand officieel 25
jaar. Op zaterdag 19 september wordt dit jubileum uitgebreid gevierd in het Opeinder
dorpshuis en wordt o.a. het jubileumboek gepresenteerd. Een bijzonder exemplaar,
want zelfs de jubileumviering met de foto’s, dat eigenlijk nog moet plaatsvinden op
19 september wordt daarin vermeld....!Hoe dat zit vertelt schrijver en inwoner van
Opeinde Jan Bijlsma.
Vijf boeken werden al door Jan Bijlsma
(73) geschreven en nummer zes wordt
het jubileumboek van dorpshuis De
Wringe. De oud-directeur van de christelijke basisschool vindt het een nuttige
vrijetijdsbesteding. “De vorige boeken
gingen over verschillende onderwerpen
zoals het 100-jarig bestaan van zowel de
gereformeerde kerk als de christelijke
basisschool, 50 jaar voetbalvereniging
ONT en Opeinde in de Tweede Wereldoorlogslachtoffers die daar gevallen zijn.
Gelukkig vroeg voorzitter Klaas Leistra
mij ruim een jaar geleden of er een boek
kon komen over 25 jaar dorpshuis De
Wringe en dan heb je ook wel even de
tijd om wat dingen uit te zoeken. Want
ik kan je vertellen: over het verloop van
25 jaar dorpshuis is echt wel een boek
te schrijven!”, zegt Bijlsma lachend aan
de grote leestafel achterin het dorpshuis. Samen met Peter Terpstra en Jaap
de Vries (foto) werd het boek compleet
gemaakt met foto’s van vroeger en het
heden.
De aanwezige bestuursvoorzitter van
het dorpshuis Klaas Leistra geeft toe
dat er inderdaad ruim van tevoren is
nagedacht over de viering van het jubileum. “Er is nogal wat gebeurd in zo’n
kwart eeuw bestaan van dit dorpshuis.
Natuurlijk met ups en downs, maar
zoals we er vandaag de dag voorstaan,
kun je toch stellen dat het dorpshuis nog
steeds een belangrijke taak binnen het
dorp vervult en dat gaan we dan ook
passend vieren zaterdag en dat het boek
gereed is, is helemaal prachtig”, concludeert Leistra. Daarbij wil hij graag eerst
alle vrijwilligers noemen. “Zonder hen

konden we niet zoveel jaren bestaan. Alleen ben je immers niks op dat gebied.”
Het bestuur bestaat momenteel uit zes
inwoners uit het dorp. De schrijver haalt
een aantal zaken van de afgelopen 25
jaren naar voren, die uitgebreider in het
125 bladzijden tellende boek in kleur
uitgevoerd, beschreven staan. “Eerst
mocht er geen alcohol worden geschonken en dat was toch op een bepaald
moment niet meer tegen te houden. De
tijd heeft dat gewoon veranderd. Een
biertje moet immers kunnen, maar gaf
ook de vrijwillgers achter de bar weer
een zekere verantwoordelijkheid.” Voorzitter Leistra vult de schrijver aan. “Wij
mochten ook eerst alleen maar verenigingen toelaten voor hun activiteiten,
dat stond in de statuten vermeld. En dat
gaf nogal wat beperkingen. Een trouwof jubileumfeest van particulieren
moet eigenlijk ook wel kunnen in een
dorpshuis. Gelukkig zijn ook die regels
veranderd in de afgelopen jaren en dat
brengt weer meer inkomsten binnen. We
geven hier bijvoorbeeld ook computerles
voor senioren. Het is wel jammer dat de
plaatstelijke bibliotheek moest verdwijnen, die ook een belangrijke plek had in
het dorpshuis. Dat is voor inwoners die
niet zo mobiel zijn nu een groot gemis.”

van l-r: Peter Terpstra - fotowerk , Jan Bijlsma- tekst
en hoofdredactie, Jaap de Vries-fotografie

Kunstroute Smallingerland 20 jaar

Kunstroute 2015 met een
special edition in de Lawei!
In het voorjaar van 1995 werd de Kunstroute opgericht door een zestal kunstenaars. De doelstelling van de Kunstroute
is het kosteloos openstellen van de
ateliers voor geïnteresseerde bezoekers.
In twintig jaar is de Kunstroute
Smallingerland een begrip geworden en
wordt inmiddels twee keer in het jaar
georganiseerd. Dit jubileumjaar wordt
gevierd met een expositie in de Lawei
waar 49 lokale kunstenaars exposeren.

De opening werd twintig jaar geleden
verricht door Jaap Bruintjes van het
Drachtster museum en Erica Vos van de
Galerij van de Lawei. Zij fietsten op een
tandem de lange route van 34 km van
Drachten, Rottevalle, Opeinde, Nijega,
Oudega (met het pontje over), De Veenhoop, De Wilgen en terug naar Drachten.
Onderweg bezochten ze de ateliers van
de deelnemers.

In de loop van de jaren werd de omvang
de Kunstroute steeds verder uitgebreid
tot op dit moment 24 deelnemers. Met
het uitgeven van een mapje met foto’s en
routebeschrijving en later met een boekje
presenteren de kunstenaars zich aan het
publiek.
Naast de hoofdsponsor, de gemeente
Smallingerland, zorgen ongeveer twintig
plaatselijke sponsoren voor financiële
ondersteuning van het bestuur bij het
organiseren van de Kunstroute Drachten/Smallingerland. Het bestuur stelt
zich o.a. ten doel een breed publiek kennis te laten maken met een groot aantal
kunstenaars in hun ateliers.
Mede-oprichter Tjabel Klok
Tjabel Klok is één van de medeoprichters van de Kunstroute en hij heeft
bijna alle twintig edities deelgenomen

bij de de officiële naamsonthulling vervullen het paard
Nynke, menner Fokke Stienstra en bestuurslid Klaas

Jeugdhonk?
De jeugd in het dorp wilde ook graag
een eigen plek en de vraag was of daar
het dorpshuis geschikt voor was. Wel
of geen feesten en partijen voor hen in
het dorpshuis? “Dat is vaak een strijdpunt geweest en ze hebben nu een

Leistra een hoofdrol

Peuterspeelzaal
De peuteropvang ‘De Djerreblomkes’ is
al sinds de oprichting in 1990 aanwezig,
ook omdat de kleuterschool in de jaren
’80 werd opgenomen in het basisonderwijs door groep 1 en 2. Daardoor konden
de peuters in de leegstaande kleuterschool de Kindertuin terecht. Toen hier-

voorzitter Klaas Leistra nodigt iedereen uit voor een
kijkje in De Wringe.

peuters en begeleiding , 30 april 2015
van linksvoor naar rechtsvoor: Femke de Boer, Naomi
Visser, Thomas Graaf, Gatze de Boer, Nienke Kooistra,
Jenthe v.d. Velde, Lieke de Hoo, Fince Schoonebeek, juf
Romkje v.d. Molen, Jochem Burggraaff, Hidde Brinksma,
juf Foekje Pander, Ammarins de Boer, Hanna de Boer

uit het vernieuwde dorpshuis ontstond,
konden de peuters blijven. Later werd in
een nieuwe aanbouw een aparte ruimte
gecreëerd voor de peuters uit het dorp.
“We hebben wel eens een oproep aan de
inwoners gedaan om voor nageslacht
te zorgen, zodat ook de peuteropvang
gehandhaafd kon blijven”, lacht de voorzitter. Toevallig komen op dat moment
nogal wat kleintjes uit de peuteropvang
naar buiten en blijkt dat wel goed te zitten in het dorp. Bij de viering is zaterdag
een uitgebreid creatief programma voor
de kinderen samengesteld dat plaatsaan de Kunstroute. Er zijn honderden
bezoekers langs geweest in het atelier in
Opeinde om kennis te maken met de
Raku-techniek. “Wat mij in de Rakutechniek boeit is de schoonheid van het niet
volmaakte die steeds de aandacht trekt
in de kleuren en vormen. De geschiedenis van en de filosofie achter de Japanse
Raku-keramiek vormen voor mij een
grote inspiratiebron”, vertelt de kunstenaar. Tjabel Klok maakt zijn klei en
glazuren zelf en dat geeft hem de mogelijkheid het materiaal af te stemmen
op de techniek. Hij exposeert meerdere
keren per jaar in galerieën en ontvangt
regelmatig opdrachten.
“Een bijzondere activiteit is het organiseren van het bouwen en stoken van
veldovens van papier met grote groepen
deelnemers, soms zo’n 45 tot 50 mensen.
Het is een enerverende bezigheid om op
een leeg grasveld te beginnen met het
bouwen en het stoken en aan het einde
van de middag de resultaten al te kunnen bekijken die uit de volledig verbrande ovens tevoorschijn komen.”

eigen onderkomen gevonden in hun
eigen Peinder Plakje aan de Kommisjewei. “Gelukkig is daar toch een goede
oplossing voor gevonden, we houden
het dorpshuis beschikbaar voor onze
verenigingen zoals de dam-, biljart-, en
kaartverenigingen enzovoort en ook particulieren kunnen aanvragen doen voor
speciale bijeenkomsten. De stichting kan
nu zelf de exploitatie rond krijgen en dat
blijft de ambitie zeker voor de volgende
25 jaar!”, besluit de voorzitter
Het jubileumboek voor maar 10 euro!
Tijdens de jubileumviering op 19 september liggen drie exemplaren van het
jubileumboek ter inzage. Daarop kunnen
belangstellenden inschrijven voor het
boek dat maar 10 euro kost, doordat er
subsidie wordt verstrekt. De bestelde
boeken worden dan nog aangevuld
met de gebeurtenissen en foto’s van de
feestdag zelf.
Het boek wordt binnen 4 weken na 19
september bij de bestellers bezorgd.
Bent u niet aanwezig op 19 september,
dan is het boek te bestellen op:
simmer@hetnet.nl
Overzichtstentoonstelling in de Lawei
Het 20-jarig bestaan van de Kunstroute
krijgt extra aandacht door een grote
overzichtstentoonstelling van bijna vijftig Drachtster kunstenaars in de Galerij
van de Lawei. Deze expositie wordt
geopend op zaterdag 19 september en
wordt gehouden tot 22 november 2015.
Op www.kuntroutesmallingerland.nl is
meer informatie te vinden over de kunstenaars en de meest actuele nieuwtjes
en ontwikkelingen.

Tjabel Klok hanteerd de Rakutechniek
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24-uurswandelestafette

Kom naar de
SamenLoop

Gratis ent

25 en 26 september 2015
Sportpark De Fennen (bij ONB)

ree!

40 marktkramen, kinderplein, horecaplein, live muziek, optredens en nog veel meer
Live uitzending op

Kabel 96,1 Ether 106,5

Programma:
vrijdag 25 september
16.30 uur Openingsceremonie
17.00 uur Start 24-uurswandelestafette
17.15 uur Daniek & Marit
18.00 uur Demo DSD
18.30 uur Popkoor
19.15 uur
20.00 uur
20.45 uur
22.00 uur
23.00 uur

zaterdag 26 september
07.15 uur
09.00 uur
10.30 uur
12.00 uur
13.15 uur

DJ Peter Parker
Zumba
Karaoke
Kindertheater en KinderLoop
Parachuutjes wedstrijd

DJ Asino
Stilettorun
Stennis
Bricklane

13.30 uur Jan Doddema
14.00 uur Polonaiserecord

Kaarsenceremonie

17.00 uur Slotceremonie en eindstand

14.30 uur Gurbe Douwstra
15.45 uur Alanis Morissette Tribute

v.a. 23.30 uur unplugged jammen
Voor de thuisblijvers: noodnummer tijdens de SamenLoop 06-46499383.
Tip: kom op de ﬁets, want de parkeerruimte is beperkt.

sms Steun Drachten naar 4333
(€ 2 per bericht voor KWF Kankerbestrijding)

De SamenLoop voor Hoop Drachten 2015 is mede mogelijk dankzij:
Gerkes Tenten | 1001 Stickers | AH De Marke | Autoplein Drachten | Brainworks Communication | Carcleaning Friesland | CREAlink | Van Dam Lichtreclame |
Douwes Materieel | Feenstra Vlees | Iduna | ING Bank | Jonkman Verhuur | Jumbo Noorderpoort | Oosterhoff Hoortoestellen | G. van der Velde Beveiliging
ABD Renault | AJ Catering | Balige | De Carolinahoeve | EHBO Drachten | Eppinga Houthandel | Friesland College | Hal 8 | Hofstra Rooks | Frits Kats
Bouwservice | J.W. Kats Minikraanverhuur | Evenementenservice S.A. van der Laan | De Laatste Eer | Monuta Drachten | vv ONB | Pro Facilities | Siton | Smilde
Natura | Sportbedrijf Drachten | The Sportsclub | Vakgarage Terpstra | Van der Veen & Kromhout | Veenstra Bakkeveen | Verno Materieelverhuur

Samen brengen we de dag dichterbij waarop we kanker verslaan.
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Voorstelling in het kader van
Wereld Alzheimerdag
In het kader van Wereld Alzheimerdag
vertonen ZuidOostZorg en Sûnenz de
theatervoorstelling Aaltjemeer van De
Paupers
Op donderdagavond 24 september
speelt Theatergroep De Paupers de
Friestalige voorstelling ‘Aaltjemeer (nei
ús de sondfloed), een toneelstuk over
dementie, mantelzorg en de rol van de
overheid in de zorg. Een indringend,
ontroerend, hilarisch, maar ook pijnlijk
realistisch toneelstuk. Een gemaalbeheerder lijdend aan Alzheimer temidden
van langzaam vervagende herinneringen
aan zijn dorp en zijn omgeving, en een
door de Parlementaire Enquête
Commissie ondervraagde regeringsfunctionaris die zich niet meer wil herinneren (acute Alzheimer) van zijn handel en
wandel omdat dat schadelijk is voor zijn
postitie, vormen de rode draad. Wat is
het gevolg van de tsunami aan Alzhei-

mer die ons te wachten staat en welke
oplossingen zijn voor handen nu er aan
elk mensenleven een prijskaartje is gehangen? Zijn we bestand tegen de Ergst
Denkbare Overstroming (EDO), waarom
zijn de windmolens in het IJselmeer
200 meter hoog en wat was de geheime
agenda van de wereldleiders bij de top
in Den Haag?
Grote vragen waarop de Paupers in
beeld, tekst en muziek een eigenzinnig,
onverwacht en tragikomisch antwoord
geven. Kaarten kunnen gereserveerd
worden via www.zuidoostzorg.nl of
www.sunenz.nl

Fysiotherapie in warm water:
hydrotherapie
Vanaf september zijn de hydrotherapie
trainingen weer gestart. Op dit moment
zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar
in de groepen. Hydrotherapie is fysiotherapie in extra verwarmd water, waarbij
het water gebruikt wordt om bepaalde
klachten te verminderen.
Behalve de temperatuur van het water
speelt ook de opwaartse druk van het
water een belangrijke rol. In het water
ervaren mensen een soort van gewichtloosheid, waardoor men als het ware kan
‘zweven’. Op deze manier kunnen spie-

Datum: Donderdag 24 september 2015
Aanvang: 19.30 uur
Start: 20.00 uur
Locatie: Winkelplein Sûnenz,
Burg. Wuiteweg 140 in Drachten
Kaarten: € 7,50 (inclusief koffie/thee)

kunnen uitvoeren die tijdens de training
in de oefenzaal niet mogelijk zijn”, legt
Rixt Wolters, fysiotherapeut van Fitaal
De Sportlaan, uit. Zij heeft een speciale
opleiding gevolgd voor het geven van de
hydrotherapie, die worden gegeven in
zwembad De Welle. “Daarnaast kunnen
we door gebruik te maken van verschillende oefenmaterialen het water ook
als extra weerstand gebruiken. Op die
manier werken we in het water ook aan
het verbeteren van de spierkracht.”

Lezing van schrijver Ernest van der
Kwast in @Holdert
Een nieuw seizoen start bij de SLAS
(Stichting literaire activiteiten Smallingerland) op 22 september met een lezing
van de schrijver Ernest van der Kwast. In
2015 verscheen zijn boek ‘De Ijsmakers’,
die bij het publiek goed werd ontvangen.
In de roman beschrijft Van der Kwast
het leven en werken van ijsmakers uit
bergdorpen inItalië, hoe zij naar Nederland en Duitsland vertrekken om daar
ijssalons te openen.

Wat betekent dit voor het gezins- en familie leven? In “De ijsmakers” breekt de
hoofdpersoon met de familietraditie om
in de zaak te gaan werken. Dan krijgt
hij een bijzonder verzoek om in het
familiebelang, een rol te spelen. Naast
een boeiende voordracht van de auteur
krijgen bezoekers ook op deze avond en
‘koude verrassing’!
@Holdert, dinsdag 22 september om
19.45 uur, Entree 12 euro, donateurs 8
euro, studenten 5 euro

Iedema behaalt unieke 'tripple'
Menno Iedema van AV Impala startte
voor de derde keer in een maand aan
een NK. Nadat hij eerder al Nederlands
kampioen heren 50+ werd op de halve
en de sprinttriathlon ging hij afgelopen
weekend op Ameland voor een unieke
trilogie. De hoge golven deerden Menno
helemaal niet en zodoende kwam hij na
22 minuten als 3e overall uit het water.
Op de mountainbike verloor hij overall
vervolgens een aantal plaatsen, maar
wist hij zijn leidende positie in zijn leeftijdscategorie te vergoten. Met een goede
looptijd van 51.10 liep hij vervolgens

onbedreigd naar een tijd van 2.50.59 en
zijn 3e nationale titel van dit jaar.

Maak kennis met de produkten die in
het najaar van het land komen. Leer
kook- en snijtechnieken toepassen op de
groentes. Dit alles om herfst en winter
en de feestelijke maand december fit en
vrolijk door te komen en het nieuwe
jaar zonder goede gezondheidsvoornemens te starten.
Gezonde en lekkere ontbijt-, lunch- en
avondgerechten en tussendoortjes zorgen voor een fit en gevuld gevoel. Dit
helpt weer op gezond gewicht te blijven.

“Mensen met gewrichtsklachten kunnen in het water vaak veel makkelijker
bewegen dan op het droge, waardoor
ze tijdens de hydrotherapie oefeningen

Tijdens de hydrotherapielessen wordt er
geoefend in kleine groepen, waarbij de
individuele doelen altijd centraal staan.
De hydrotherapie vindt elke donderdagochtend plaats in het therapiebad
van zwembad ‘de Welle’. Hydrotherapie
wordt door diverse zorgverzekeraars
vanuit de aanvullende verzekering
vergoed als groepsbehandeling fysiotherapie.
Voor aanmelding en/of meer informatie
kunt u contact opnemen met
Fitaal De Sportlaan, tel.nr. 0512 541158.

Drachten rolt de rode loper uit
voor pRACHtIG DRACHtEN
Op zaterdag 3 oktober rolt Drachten
een rode loper uit van maar liefst 1.000
meter voor Prachtig Drachten. Winkeliers
uit het centrum van Drachten presenteren deze dag hun najaarscollecties.

Kookt u weer mee met KookMee?
De dames Daniële en Petra van KookMee
gaan zich alvast voorbereiden op de
kooklessen in de herfst. Kook je mee?
Geef je nu op!

ren en gewrichten welke klachten veroorzaken op een relatief veilige manier
worden belast. Hierdoor is hydrotherapie uitermate geschikt voor mensen met
gewrichtsartrose, reumatische klachten,
neurologische aandoeningen, spierziekten en bijvoorbeeld patiënten die moeten
revalideren na een operatie.

Net als afgelopen seizoen koken we in
groepen van 2 of 3 personen en maken
ongeveer 3 bereidingen. Tussendoor
proeven we alvast iets en wanneer alles
klaar is gaan we samen aan tafel genieten van al het lekkers!
Op een ontspannen wijze kun je inspiratie opdoen voor lekkere en gezonde
maaltijden, passend bij het seizoen.
24 september van 18.00 uur – 22.00 uur
Plaats: De Skammel, Melkkelder 84,
9207 DE Drachten
Prijs: € 30,- per les, inclusief
ontvangst met soep en thee.
Kijk op www.serenens.nl voor meer
informatie.

Van 13:30 tot 16:30 uur zijn er continu
modeshows. Het volledige programma
presenteren we op donderdag 1 oktober
in de editie van de Breeduit. Zet in ieder
geval zaterdag 3 oktober in uw agenda
voor een heerlijke shop- en showdag
in het gehele centrum van Drachten.
De modeshows geven een uniek beeld
van hetgeen de winkeliers van Drachten hebben te bieden op het gebied van
mode, lifestyle en meer. Dit alles wordt
omlijst met diverse activiteiten en acties.
Kortom, een evenement waar je bij moet
zijn, wat je moet beleven en meemaken!

Volg Prachtig Drachten op Twitter voor
meer informatie over deelnemende
winkels en activiteiten!
@PrachtigDr88

V

erantwoord
ers en
riendelijk

ook voor de portemonnee

Wij bezorgen warme en koelverse
maaltijden bij u thuis.
Maaltijden vanaf € 6,50.
Diëten geen bezwaar,
per dag keuze uit diverse menu’s.
Bel ons voor
meer informatie.

maaltijdservice @Holdert
* Van Knobelsdorffplein 121 * 9203 DH Drachten *
* maaltijdservice@mosweb.nl * 0512 - 51 56 71 *
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DRACHTSTER ‘KOE’RANT

Zuiderbuurt 64 - hoek Museumplein, Drachten
info@dekoedrachten.nl | T 0512 354 264
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Grand Eetcafé de Lachende Koe Drachten
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www.dekoedrachten.nl

In-Koe-Sief
kiezen van de kaart

2 gangen diner
3 gangen diner

€21,85
€25,35

inclusief onbeperkt
bier/wijn/fris
Vrijdag en zaterdag €2,- toeslag

In-Koe-Sief
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Een kijkje in de historie van onze gemeente: De Hoofdbrug in Drachten
De redactie krijgt regelmatig verzoeken van lezers om foto’s en informatie van de
historie van onze gemeente te publiceren. Smelne’s Erfskip is bereid gevonden om hier
aan mee te werken. Secretaris Jaap van der Wal levert regelmatig een bijdrage in de
Breeduit door oude foto’s te voorzien van bijschriften en de bijbehorende geschiedenis, die bij de beelden horen.

3. Ook Jan Planting vereeuwigde het bekende kruispunt. En het kan bijna niet anders of foto 2 was zijn
vertrekpunt. De uitsnede is wat anders gekozen, vooral aan de bovenzijde. Ook wijkt de ‘stoffering’ van
het straatbeeld af, al zijn er wel diverse elementen gebleven, zoals de twee karren links onderaan en het
urinoir aan de overkant (rechtsonder). Maar de tram heeft het bij Planting niet gehaald. Wellicht heeft
hij dat vehikel op de brug niet romantisch genoeg gevonden... (Collectie Museum Dr8888)

1. De houten ophaalbrug die tot 1896 dienst heeft gedaan. Het gezelschap voor het logement Het Wapen
van Friesland houdt zich in de Zuiderbuurt op.

De Hoofdbrug zorgde er een paar eeuwen lang voor dat zowel het weg- als het
scheepvaartverkeer door Drachten plaats
kon vinden. Het kruispunt van weg en
vaart was het hart van het centrum. En
vandaag de dag is dat nog zo, ook al is
het water verdwenen. Althans, dat laatste was zo. Want inmiddels is het water
aan één kant terug. De schepen zijn nog
niet terug, maar dat zal niet lang meer
duren. Dan is na ruim veertig jaar het
centrum van Drachten weer per boot bereikbaar vanuit het Friese merengebied.
Van de oudste bruggen hebben we geen
beeldmateriaal, maar wel van de laatste
drie generaties. De oudste daarvan was

een houten ophaalbrug.
Toen de tramlijn Heerenveen–DrachtenZuid doorgetrokken werd naar Bergum,
moest er een zwaardere brug komen. In
1896 kwam die er: weer een ophaalbrug,
maar nu van staal. Deze brug werd in
1932 vervangen door een bredere basculebrug. In 1964 werd deze brug gesloopt,
er kwam op deze plek een dam in de
vaart. In de jaren daarna werd de vaart
verder gedempt, in 1970 het meest westelijke stuk tot aan de Pijp als laatste.
Veel later, in 1996, verscheen er op deze
plek toch weer een staalconstructie: het
kunstwerk van Gunner Daan met het
carillon.

2. Prachtig, deze foto van omstreeks 1905 met de stoomtram op de eerste stalen ophaalbrug (1896-1932).

4. De derde generatie: een stalen basculebrug (1932-1964). Maar dat is zeker niet het enige wat er veranderd is. Het is in combinatie met de oudere illustraties een mooie ‘Zoek-de-verschillen-plaat’.

5. En zo is het nu (april 2015). De foto is gemaakt net voordat de oranje-witte ‘hoed’ op het carillon
geplaatst zou worden. Het water van de ‘nieuwe’ Drachtstervaart klotst al tegen de kadewanden.

Illustraties: Zwart-wit foto’s: Smelne’s Erfskip. Kleurenfoto’s: Jaap van der Wal

Donateur worden?
Met de steun van ruim 800 donateurs
werkt Smelne’s Erfskip eraan om ons
erfgoed te bewaren én levend te houden, voor onszelf en voor de generaties
na ons.
U behoort nog niet tot die 800 donateurs?

Een mailtje naar secretaris@smelneserfskip.nl is genoeg om dat te veranderen:
voor maar 10 euro bent u donateur en
ontvangt ook het mooie magazine dat
Smelne’s Erfskip uitgeeft.
Wist u dat Smelne’s Erfskip is ook in het
bezit van een nieuwe touch table, die
permanent in de hal van Sûnenz/Neibertilla staat?

Op deze ‘grote iPad’ kunt u historische
foto’s en bijbehorende verhalen vinden,
die regelmatig aangevuld worden met
nieuwe onderwerpen.
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