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AND THE
AWARD
GOES TO ...
De prijswinnende Trend-serie biedt een allround
segment elektrische fi etsen waarbinnen u kunt
kiezen tussen verschillende aandrijvingen.

TREND SERIES

De prijswinnende Trend-serie biedt een allround 
segment elektrische fi etsen waarbinnen u kunt 
kiezen tussen verschillende aandrijvingen. 

Zo is er een zeer krachti ge middenmotor en de 
alomgeprezen QWIC Two-Wheel aandrijving 
met voorwielmotor. Allen uitgerust met gesloten 
ketti  ngkast zodat de e-bikes weinig onderhoud 
vergen. De Trend Serie elektrische fi etsen is 
verder verfi jnd. Deze e-bikes beschikken over 
verbeterde accutechnologie en elektronica 
gebaseerd op de duurdere premium series. 

Het testpanel van Plusmagazine heeft  de QWIC 
Trend MN7.2 hs11 unaniem gekozen als beste 
elektrische fi ets 2016. Het onafh ankelijke 
platf orm elektrischefi esten.com beoordeelde de 
Trend MN7 HS11 tevens als beste elektrische fi ets 
tussen de € 2.000,- en € 2.500,-.

MAAK EEN PROEFRIT BIJ 
U IN DE BUURT:

FIETSTEST
2016

AND THE 
AWARD 
GOES TO ...

BESTEL DEZE TOPPER NU BIJ FYTS-WURK

MAAK NU EEN PROEFRIT
FIETSTEST

2016

Voor de Koning en onze bevrijders
kleuren wij al onze appeltjes oranje
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Colofon

Geef vrijheid door!

In de Oranjekrant probeer ik altijd verbin-
ding te maken met het jaarlijkse thema dat 
het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan de 
herdenking en de viering van de bevrijding 
meegeeft.	 Dit	 jaar	 is	 dat	 thema	 ‘Geef	 vrij-
heid door’. Vrijheid doorgeven kan door het 
blijven vertellen van persoonlijke verhalen. In 
onze tijd betekent dat dat we verhalen moe-
ten doorvertellen omdat veel mensen die de 
oorlogsjaren meemaakten niet meer leven. 

Onlangs mocht ik mevrouw Felix-Hart 
(foto)	 uit	 Drachten	 een	 oorkonde	 uitreiken	

voor haar persoonlijke inzet bij de Rode 
Kruiskolonne in Nederlands Indië: in decem-
ber	1944	vertrokken	vanaf	Curaçao	27	leden	
van	 de	 Curaçaose	 Rode-Kruiskolonne	 via	
Amerika en Australië naar Nederlands-Indië. 
De leden van de kolonne verleenden op 
verschillende plaatsen in de Indische archi-
pel (medische)hulp. Zo verzorgde mevrouw 
Felix-Hart militairen en de lokale bevolking 
in heroverde gebieden, verzorgde zij de 
distributie van medicijnen en hielp zij bij de 
opbouw van noodziekenhuizen. Haar inzet 
kreeg nu na al die jaren erkenning.

Ik heb nog niet zo lang geleden de kracht 
van het persoonlijke verhaal weer eens 
onderstreept toen het echtpaar Beintema uit 
Drachtstercompagnie postuum werd geëerd 
met de medaille voor de “Rechtvaardigen 
onder de Volkeren” die door Yad Vashem (de 
instelling van de staat Israël voor het herden-
ken	van	Joodse	slachtoffers	van	de	Holocaust	
en de redders van Joden). Het echtpaar bood 
onderdak aan een Joodse tweeling die op  
de vlucht was voor oorlogsgeweld. Ik herhaal  
op deze plaats graag wat ik bij die gelegen-
heid uitsprak:

“Er zit zoveel kracht in het verhaal van mensen 
die lichtpuntjes zien, die willen helpen, een baken 
zijn in donkere tijden. In de wereld van nu kunnen 
zulke barmhartige hulpvaardige mensen moei-
teloos op een terecht voetstuk komen, als hun 
moedige daden het daglicht kunnen en mogen 
verdragen. Ze brengen prachtige en hoopgeven-
de verhalen in wrede delen van de wereld…toen 
ons deel van de wereld wreed en vol van haat 
en geweld was, ontstonden evenzoveel prachtige 
en moedige verhalen. Maar dan wel onder de 
oppervlakte. Naarmate de tijd vordert, komen 
zulke	heldhaftige	daden	naar	boven	en	mogen	ze	
de aandacht krijgen die ze verdienen.”

Dat doen we door te herdenken, de vrijheid te 
vieren en zo vrijheid door te blijven geven. Op 
4 en 5 mei kan dat met onze traditionele, maar 
erg waardevolle rituelen wederom ook in onze 
gemeente. Ik ben het Oranjecomité erkentelijk 
voor hun inzet zoals die ook vorm krijgt tijdens 
de viering van de 50e verjaardag van onze 
Koning op 27 april! 

Ik	 feliciteer	Zijne	Koninklijke	Hoogheid,	namens	
ons allemaal, alvast van harte met dit Kroonjaar 
en ik wens onze inwoners en bezoekers heel 
veel plezier en ook bezinning tijdens vieren en 
herdenken…in alle vrijheid!

Tjeerd van Bekkum
Burgemeester van Smallingerland

Het is feest!
Drachten	kent	een	aantal	 feestdagen	die	we	
met elkaar in en rond het centrum vieren. 
Een	 ervan	 is	 ongetwijfeld	 Koningsdag.	 Op	
27 april komen er weer vele duizenden 
mensen uit Drachten en de dorpen van onze 
prachtige gemeente, naar ons centrum om 
daar samen Koningsdag te vieren. Hopelijk 
kunnen we met z’n allen genieten van een 
zonovergoten dag. 

Op de dagen rond eind april vieren we 
al jarenlang samen de verjaardag van ons 
staatshoofd.	Dit	jaar	is	het	voor	koning	Willem-
Alexander een bijzondere verjaardag. Hij gaat 
Abraham zien en dat betekent dat hij 50 jaar 
wordt.	 We	 willen	 hem	 natuurlijk	 een	 gewel-
dige verjaardag toewensen en een gelukkig 
en	gezond	leven	met	allen	die	hem	lief	zijn.

Voor mij is het de eerste keer dat ik als voor-
zitter van het Oranjecomité een bijdrage mag 
schrijven voor de Oranjekrant. Sinds enkele 
maanden heb ik het voorzitterschap van deze 

prachtige groep vrijwilligers op mij genomen. 
Ik heb mogen ontdekken dat deze mensen 
veel werk verzetten om van Koningsdag een 
feestdag	 te	 maken.	 Ze	 doen	 dat	 niet	 voor	
zichzelf,	 maar	 voor	 onze	 hele	 bevolking	
en ook dat doen ze al vele jaren! Dat mag 
ook best eens worden gezegd en worden 
gewaardeerd. Natuurlijk wil ik ook alle ande-
re vrijwilligers, die op Koningsdag en 4 en 5 
mei bijspringen bedanken. Het Oranjecomité 
heeft	er	in	ieder	geval	weer	voor	gezorgd	dat	
er een prachtig programma voor deze dag 
klaarligt. Op de middenpagina, die u mee 
kunt nemen op Koningsdag, zodat u niets 
hoeft	te	missen,	is	het	allemaal	te	vinden.

Na Koningsdag staan we op 4 mei stil bij hen 
die hun leven hebben gegeven voor onze 
vrijheid, maar niet alleen voor de onze, maar 
ook voor de vrijheid van mensen in andere 
landen in de wereld. Daarom staan de vete-
ranen tijdens deze dodenherdenking cen-
traal. Tijdens deze herdenking werken weer 

twee korpsen mee en treedt het Interkerkelijk 
Mannenkoor Drachten op.

Na 4 mei komt de dag waarop we de vrij-
heid mogen vieren. Bevrijdingsdag vieren we 
eens	 in	 de	 vijf	 jaar	 uitbundig,	maar	 dit	 jaar	
organiseert het Oranje Comité een bevrij-
dingsconcert in de Oase. Het Interkerkelijk 
Mannenkoor treedt dan samen met CMV 
Crescendo op. U leest er alles over in deze 
speciale Oranjekrant. 

Rest	mij	 nog	u	 allemaal	 een	 fijne	 en	gezel-
lige Koningsdag te wensen die we samen 
in goede harmonie mogen vieren. Ik zie 
ook graag u allen terug bij de her-
denking op 4 mei en natuurlijk 
ook in de Oase op 5 mei.

Jan van der Wouden 
Voorzitter Oranje 
Comité Drachten
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KBK
Administratie

Jacob Koenen
De Klim 9

9202 TM Drachten
T 06-55023573

E info@kbkadministratie.nl
I www.kbkadministratie.nl

Wij kunnen voor u verzorgen:

• Uw volledige administratie;

• Hulp voor startende ondernemers bij allerlei  

   vragen inzake de opstart van de onderneming;

• Het opstellen en controleren van aangiftes    

   inkomstenbelasting en omzetbelasting;

• Het opstellen van jaarrekeningen;

• Het voeren van loonadministratie 

   (€7,50 per loonstrook)

• Diverse advisering op het gebied van 

   ondernemersplannen, prognoses, e.d.

Mochten wij uw interesse hebben gewekt, 

neem dan telefonisch (06-55023573) of via 

e-mail (info@kbkadministratie.nl) contact 

met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

HET VERKOOPHUYS
365 DAGEN

HUUR 4 WEKEN EEN KRAAM 
VOOR 50 EURO!!

STATIONSWEG 29 DRACHTEN  TEL: 0512-542620 WWW.HETVERKOOPHUYS.NL

VRIJMARKT

ROLGORDIJNEN
smallingerland

uw specialist in rolgordijnen 
voor  kunststof kozijnen 

met draai-kiep systemen

ROPTA 69  |  9202 KG DRACHTEN  |  T: 0512 - 35 55 34  |  M: 06 -44 90 45 93  
 info@rolgordijnen-smallingerland.nl

WWW.ROLGORDIJNEN-SMALLINGERLAND.NL 

LEVERTIJD BINNEN 6 WEKEN

Prijs opgave vooraf geen verrassingen achteraf!

 

WTW consultancy bv 
  wind turbines, heat pumps, solar panels, energy contracts, isolation 
    and LED lighting for home, business and sports  
 

super-geïsoleerd  
bouwsysteem (Rc7,5) 

 
Bouwen en isoleren in 1 systeem, het systeem is orkaan- en aardbeving 

bestendig, goedkoop, eenvoudig snel te bouwen en sterk. CO2 neutraal geproduceerd 
Voor een optimale verwarming kiezen wij IJS-verwarming, COP 7 & CO2 neutraal 

 
PO Box 82, 1250 AB Laren, Netherlands,   M: +31 6 295 76 796 
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WTW consultancy bv   wind turbines, heat pumps, solar panels, energy contracts, isolation 
    and LED lighting for home, business and sports  
 

super-geïsoleerd  
snelste stap naar NOM

bouwsysteem (Rc9)
 

Bouwen en isoleren in 1 systeem, het systeem is orkaan- en aardbeving 
bestendig, goedkoop, eenvoudig snel te bouwen en sterk. CO2 neutraal geproduceerd 

Voor een optimale verwarming kiezen wij IJS-verwarming, COP 7 & CO2 neutraal 
 

PO Box 82, 1250 AB Laren, Netherlands,   M: +31 6 295 76 796 
E: Herman@WTW.care       I : http://www. WTW.care      Skype:  hermanharkink 

Bouwen en isoleren in 1 systeem,  
het systeem is orkaan- en aardbeving

bestendig, goedkoop, eenvoudig snel te  
bouwen en sterk. CO2 neutraal geproduceerd. 

Voor een optimale verwarming kiezen wij  
IJS-verwarming, COP 7 & CO2 neutraal.

PO Box 82, 1250 AB Laren, Netherlands, M: +31 6 295 76 796

E: Herman@WTW.care  |  www.WTW.care  |  Skype: hermanharkink
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“Op Koningsdag jarig zijn, betekent in ieder geval 
een vrije dag op mijn verjaardag!”
Marjan Toering-Hiemstra en Carla Duineveld-Goethart uit Drachten werden allebei geboren op 27 april 1967. Omdat ze 50 jaar worden dit jaar, vieren ze net als Koning Willem-Alexander een kroonjaar. Marjan en Carla 

werden op 27 april in de vroege ochtend geboren. Hun ouders hadden toen nog geen idee dat hun dochters geboren waren op zo’n bijzondere datum, die sinds vier jaar zelfs een nationale feestdag is! Dat de Nederlandse 

vlaggen op hun verjaardag uithangen, daar zijn ze wel aan gewend, maar hoe ervaren ze het om op Koningsdag jarig te zijn?

“Mijn	vader	gaf	mijn	voornamen	onjuist	aan	
bij de burgelijke stand. Ook hij was wat in de 
war denk ik”, vertelt Marjan Toering lachend. 
Ze	 kreeg	 officieel	 de	 namen	 Janneke	 Anna	
Maria, maar Anna Maria had Annemarie 
moeten zijn, zoals haar tante heet. “Dat was 
uiteindelijk niet zo erg hoor.” Marjan werd op 
27 april 1967 om 4.30 uur geboren en toen 
was er nog niets bekend over de geboorte 
van een kroonopvolger. “Dat hoorden mijn 
ouders pas ’s avonds op het NOS-journaal, 
waar het heugelijke nieuws bekend werd 
gemaakt. Toen kwam mijn geboortedatum 
toch wel in een heel ander licht te staan.”

Marjan werd in Franeker geboren en van de 
plaatselijke babywinkel Van der Meer kregen 
haar ouders een gloednieuwe kinderstoel 
cadeau, door het bijzondere nieuws van de 
geboorte	 van	 Wilem-Alexander.	 Er	 kwam	
zelfs	post	van	het	koningshuis!	“Mijn	vader	en	
tante schreven de geboortekaartjes na mijn 
geboorte en hadden ook maar een kaartje 
naar het koninklijk paleis gestuurd. Daar 
kregen ze een tijdje later een persoonlijk 
bedankkaartje van.”Marjan haalt het kaartje 
met	 de	 babyfoto	 van	 Willem	 Alexander	

voorop, voorzichtg uit het kleine envelopje. 
Ze	 heeft	 het	 goed	 bewaard	 in	 haar	 foto-
boek. “Zoiets krijg je niet zomaar natuurlijk, 
ik vind het best bijzonder.” Later werden ze 
ook nog verrast met een zilveren geboorte-
lepel van het Nationaal Oranjecomité, die 
wordt bewaard door Marjan haar ouders in 
Franeker.	Haar	moeder	heeft	de	geboortele-
pel voor deze Oranjekrant speciaal gepoetst 
en daardoor is de uitgebreide tekst achterop 
de lepel goed te lezen. 

Samen 100 jaar!
Vier jaar geleden werd Marjan haar verjaardag 
ineens	een	nationale	feestdag.	“Mijn	dochter	
werd dat jaar 18 jaar en vond het helemaal 
niet geschikt dat ik net op Koningsdag ook 
jarig	ben.	Die	willen	natuurlijk	leuk	feesten	in	
de Koningsnacht. Maar we hebben een goede 
oplossing, want mijn man wordt dit jaar ook 
50 jaar en dan kunnen we ook wel een geza-
menlijk	 feest	 vieren.	 De	 familie	 en	 vrienden	
gaan meestal op Koningsdag ergens anders 
naar	toe	en	dat	doe	ik	zelf	ook	graag	hier	in	
Drachten. Dus dat gaat gewoon door dit jaar. 
En dat mijn man en ik samen 100 jaar zijn 
vieren we een paar maanden later.”

“Ik werd op 27 april 1967 op een zonnige dag thuis 

geboren om 4.15 uur in het Brabantse Rijen, dat 

onder de gemeente Gilze en Rijen valt”, vertelt Carla 

Duineveld-Goethals. ”We verhuisden nog een paar 

keer, omdat mijn vader bij defensie, de Koninklijke 

Luchtmacht, werkte. Daardoor zijn we ook wel 

‘koninklijk gezind’ opgevoed, denk ik.”

Van de tijd dat Carla in Duitsland woonde kan 
ze zich de viering van Koninginnedag nog 
goed herinneren op 30 april. “Mijn vader 
had een vrije dag, maar ging wel in zijn nette 
militaire kostuum naar de luchtmachtbasis 
voor de vlaggenparade. En we versierden 
onze	 fietsen	 en	 gingen	 daarmee	 in	 optocht	
door de Nederlandse wijk, waar we toen 
woonden.” 

Toen	ze	werd	geboren	op	dezelfde	dag	als	de	
kroonprins, kregen haar ouders van Vroom 
& Dreesman uit Bergen op Zoom een 
trappelzak als kraamcadeau met 
daarop een kroontje met de 
letters B van Beatrix en C 
van Claus geborduurd. Het 
certificaat	van	echtheid	werd	
erbij gestuurd met een getypt 
felicitatiebriefje.	 “Mijn	 dochter	 zei	
laatst nog, wat geínig zeg dat dit nog 
met de typemachine getypt is!” 
Als kind stond Carla niet zo stil bij de 

verjaardagsdatum 27 april. “Ik weet nog wel dat 
ook	een	 jongen	 in	mijn	klas	dezelfde	dag	 jarig	
was	en	we	beiden	op	de	tafel	mochten	staan	als	
er gezongen werd. Ik had als kind ook wel een 
prinsessendroom,	 want	 trouwen	 met	 Willem-
Alexander	en	ook	nog	op	dezelfde	dag	jarig	zijn,	
hoe mooi wil je het hebben!” 

Sinds	vier	jaar	is	Carla	op	Koningsdag	jarig.	“Wat	
ik heel handig vind is dat ik nu altijd op mijn 
verjaardag een vrije dag heb!”, zegt ze vrolijk. 
“Het is vaak niet mogelijk om de verjaardag met 
familie	 te	vieren	op	zo’n	 feestdag.	Mijn	ouders	
wonen weer in Zeeuws-Vlaanderen waar hun 
roots	liggen	en	ook	andere	familie	woont	buiten	
Friesland. Omdat mijn man dit jaar ook zijn 50e 
verjaardag viert en onze dochter in mei de spe-
ciale	 leeftijd	van	16	 jaar	bereikt,	 is	dit	een	zeer	
feestelijk	jaar	voor	ons.”
 

Carla gaat ‘vorkje prikken’ met Willem-Alexander!
De Koning deed een oproep aan alle Nederlanders die een kroonjaar vieren op zijn verjaardag, om in te schrijven voor een diner waar 150 
personen aan deel kunnen nemen. Er kwamen 11.500 inschrijvingen binnen! Donderdag 29 maart werd Carla gebeld en kreeg de uitnodiging 
om op 28 april persoonlijk kennis te maken met de Koning in het Paleis op de Dam in Amsterdam en mag dus aansluiten bij het diner. “De 
notaris	heeft	geloot	onder	alle	kroonjarigen	en	daar	ben	ik	ook	nog	uitgekozen!”,	reageert	Carla	verheugd.	“Er	is	een	dagprogramma	en	naast	
de	kennismaking	met	de	Koning	en	Koningin	Máxima,	vind	ik	het	ook	heel	bijzonder	om	samen	te	zijn	met	al	die	mensen	die	op	dezelfde	dag	
jarig zijn!”

Marjan toont de geboortelepel die ze kreeg van het Nationaal Oranje Comité bij haar geboorte

Carla Duineveld-Goethals
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Het is 1943. Jazzgitarist Django 
Reinhardt is op het hoogtepunt van 
zijn roem. Wanneer hij door de Nazi’s 
gedwongen wordt om op tournee 
naar Duitsland te gaan, ziet hij geen 
andere uitweg dan om te vluchten...

5 MEI 2017 

Drie zangeressen met totaal ver-
schillende levens, die elk vanuit een 
ander perspectief de grimmigheid 
van de Tweede Wereldoorlog weten 
te overleven.

29 APRIL 2017 

Film            16.00 & 20.30 UUR
Django

Show/Musical
Door de nacht klinkt een lied

meer informatie en kaarten op www.lawei.nl

Bij Django is een speciaal buffet (met muziek van Zazou Swing) te boeken voor € 25,- incl. 
film. We tonen voor deze gelegenheid ook nog één keer enkele Roma & Sinti portretten 
van Ron Glasbeek uit zijn expositie Berookte Beelden.

SPECIAL

/01/0020/,

Al deze klachten hebben te
maken met overgespannen
spieren. Als de spanning 
van de spieren wordt 
gehaad door middel van
shiatsu (drukpuntenmassage),
kunnen deze klachten 
aanzienlijk verbeteren!

* Vraag naar de voorwaarden. Geldig tot 7 mei 2017. 

*Vraag uw Sunmaster specialist naar de voorwaarden?

Let op deze witruimte is voor plaatsing van uw logo en naw gegevens!
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Nieuwe samenstelling 
bestuur Oranje Comité
 

Vorig jaar is de samenstelling van het bestuur van het Oranje Comité Drachten veranderd. Janneke 

Abma en Jenny Spoelstra namen reglementair afscheid en er is een nieuwe voorzitter aangetreden 

in de persoon van Jan van der Wouden. Anita van der Meer is als nieuw algemeen bestuurslid toe-

getreden tot het Oranje Comité.

Het	 Oranje	 Comité	 organiseert	 de	 festi-
viteiten die overdag van 12 tot 17 uur op 
Koningsdag in het centrum van Drachten 
plaatsvinden (pag. 12-13) en regelt ook 
de dodenherdenking op 4 mei (pag. 21). 

Dit jaar vindt op bevrijdingsdag 5 mei een 
bevrijdingsconcert plaats, dat ook door 
het Oranje Comité wordt georganiseerd 
(pag. 9) 

De Jonge Trijntje uit 
Drachten gerenoveerd
 

U ziet vast de kranen van sponsor BKF regelmatig aan het werk op bouwlocaties. Onze opdrachten 

hebben inderdaad vaak te maken met het hijsen van elementen en onderdelen van gebouwen. Zo 

hebben we jarenlang de oranje koepel op het Carillon gezet voor het Oranje Comité Drachten. Ook 

een bijzonder project. 

Een ander bijzonder project was de reno-
vatie	van	het	Drachtster	skûtsje		 ‘De	Jonge	
Trijntje’.	 De	 stichting	 die	 dit	 fraaie	 stukje	
historie	beheert	wilde	het	Bûtenstfallaatster	
skûtsje	 uit	 1909	 als	 varend	 cultureel	 erf-
goed behouden voor de toekomst. Het 
doel	was	 het	 skûtsje	 ‘De	 Jonge	 Trijntje’	 in	
oorspronkelijke staat terug te brengen. 
Destijds had dit skûtsje uit Drachten een 
belangrijke	 verbindende	 functie	 en	 bracht	
het mensen bij elkaar. Dat moest ze weer 
gaan doen.

Daarom werd in november 2012 het toen 
103	 	 jaar	 oude	 skûtsje	 ‘De	 Jonge	 Trijntje’,	

op de plek waar ze werd gebouwd, uit het 
water gehaald. BKF-machinist Gert Jan van 
Dellen was met een 100-tons telescoop-
kraan ter plekke om het oude schip op 
de trailer te zetten waarmee ze in en uit 
de	 loods	 van	de	 scheepswerf	 kon	worden	
gereden. Zo kon eindelijk een begin wor-
den gemaakt met de restauratie. 

Bijna precies twee jaar later was het skûtsje 
weer in oude glorie hersteld. Natuurlijk was 
ook deze keer een vertrouwde kraan van 
BKF aanwezig om De Jonge Trijntje weer 
terug te zetten in haar element, in dit geval 
het water van de Drachtstervaart.

Vernieuwde website!
De	website	van	het	Oranje	Comité	Drachten	is	geheel	vernieuwd!	U	kunt	daar	alle	informatie	
vinden	over	de	festiviteiten	op	Koningsdag,	het	bevrijdingsconcert	en	de	dodenherdenking.	
En	vanzelfsprekend	ook	de	contactgegevens	van	de	bestuursleden	zijn	op	de	website	aange-
geven. Ook het reglement van de vrijmarkt is daar volledig te vinden!

V.l.n.r. Henk Slootweg, Nico Rodenburg, Jan van der Wouden (voorzitter), 
Chris de Weerd, Lolke Lindeboom en Anita v.d. Meer

Geridderden bij de opening Koningsdag
Vorig jaar op Koningsdag waren de inwoners van Smallingerland aanwezig, die een dag daar-
voor waren geridderd door burgemeester Van Bekkum. Ook dit jaar zijn op Koningsdag de 
nieuwe geridderden van 26 april 2017 uitgenodigd bij de opening om 12 uur onder het Carillon 
met burgemeester Tjeerd van Bekkum.

Dit jaar geen oranje koepel 
Al een aantal jaren prijkt in het centrum in de zomermaanden op ons Carillon een oranje koepel. Het is een 

ideaal punt om ook bij minder goed weer allerlei culturele activiteiten voor het voetlicht te brengen ‘onder 

dak’. Helaas zal dat dit jaar niet gaan. De koepel is een geschenk van het Oranje Comité Drachten aan de 

gemeente, maar de op- en afbouwkosten zijn dit jaar voor rekening van het Oranje Comité.

Ondanks	de	extra	 financiële	bijdrage	 van	de	
gemeente Smallingerland, is het helaas voor 
ons	als	Oranjecomité	financieel	niet	mogelijk	
deze kosten op te brengen. Het zou namelijk 
ten koste gaan van een groot aantal andere 
activiteiten, die we u als publiek niet willen 
onthouden. 

Daarom hebben we de keus gemaakt dit jaar 
geen	koepel	 te	plaatsen.	Hetzelfde	geldt	ook	

voor de vele vlaggen, die we jaarlijks in het 
centrum lieten hangen. Deze vlaggen zijn 
aan vervanging toe, maar helaas zijn onze 
jaarlijkse inkomsten niet van dien aard dat we 
forse	 bedragen	 kunnen	 reserveren.	 Hopelijk	
komen er betere tijden en kunnen we ook 
op dit punt weer volop uitpakken. Gelukkig is 
ondanks wat materiële soberheid wél volop 
zang, muziek en vertier aanwezig om van een 
dag als Koningsdag te genieten! 
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Open 
voor 

elkaar

De Warrenhove is onderdeel 
van Zorggroep Liante.

Doe mee aan 

de Sponsoracties

voor de 

binnentuin!

Thuis in Drachten 
Een plaats om je thuis te voelen. Waar aandacht voor elkaar nog heel 
gewoon is. Een plek, midden in Drachten, waar iedereen welkom is. 
Samen genieten van een verse maaltijd uit eigen keuken. Of meedoen 
aan één van de vele activiteiten. De Warrenhove is er voor iedereen.

Lentefair met plantjes- en rommelmarkt
Een gezellige markt om het voorjaar te vieren. Ontdek kraampjes 
met creatieve en landelijke producten. Tevens is er een kraampje met 
informatie over de mogelijkheden binnen Zorggroep Liante.
Woensdag 17 mei van 11.00 tot 16.00 uur

Komt u ook naar deze activiteiten?

De Warren 8, Drachten
T 0512 591 100    •     www.dewarrenhove.nl 

Wilt u meer weten?
Kijk voor ons wekelijks activiteitenaanbod op 
www.dewarrenhove.nl en meld u aan voor de weekagenda.

• Elke ochtend M.O.S. Trefpunt voor senioren in het restaurant
• 1 x per 2 weken Bewegingsactiviteit op maandagochtend
• Dinsdagmiddag Zangkoor
• Woensdagmiddag Schilderclub en Levensloopcafé (om en om)
• 26 april Duits Menu
• 31 mei Aspergemenu

www.woonboerderijmaja.nl | Drachten

20% korting 
op alle raambekleding

Koningsdag geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur

Eiken visgraatvloer nu voor € 89,- p/m2.

Heeft u het al gehoord?
Sinds oktober is er een pannenkoekenboerderij in Drachten, waar u 
kunt genieten van heerlijke pannenkoeken in een sfeervol en karak-
teristiek pand op de hoek van de Burgemeester Wuiteweg en de 
Warren.

U kunt bij ons zelf uw pannenkoek samenstellen of een keuze 
maken uit een van de Friese 11 steden pannenkoeken.

Jong en oud kunnen zich prima bij ons vermaken. Wij verwelkomen 
u graag in pannenkoekenboederij de Zoete Inval!

Reserveren kan via onze website 
www.dezoeteinvaldrachten.nl 
of telefonisch op 0512-238119 
of via facebook pannenkoekenboerderij de Zoete Inval.

Oant Sjen, 
het team van Pannenkoekenboerderij de Zoete Inval

T.  0512 - 548873    F 0512 - 548797  Drachten
 www.bouwbedrijfvanwieren.nl

De Feart 49
9222 NT
Drachtstercompagnie
Tel. 0512-516704
Mob. 06- 15835635
info@cdeboer.nl

•  eigen regie
•  kleinschalig
•  24/7 zorg
•  warmte en persoonlijke aandacht
•  rustige plattelandsomgeving



www.oranjecomitedrachten.nl

Bevrijdingsconcert op 5 mei, de voorverkoop is gestart!
Vier de vrede met muziek en zang!
Vrijdag 5 mei organiseert het Oranje Comité 
Drachten een Bevrijdingsconcert in De Oase 
aan de Ringweg in Drachten. Dit jaar zal de 
muzikale medewerking worden verleend door 
CMV Crescendo, A-orkest o.l.v. Klaas van 
der	Woude	en	het	 Interkerkelijk	Mannenkoor	
Drachten o.l.v. Freddy Veldkamp.

Daarnaast zal het mannenkoor zich muzikaal 
laten ondersteunen door Jan Kroeske (orgel) 
Wilco	 Veldkamp	 (piano)	 en	Marthe	 van	 den	
Berg	(dwarsfluit).	De	presentatie	is	 in	handen	
van Janke van der Meulen.

Het concert begint ’s avonds om 20.00 uur en 

de zaal gaat open om 19.30 uur! Uiteraard is 
er ook veel samenzang tijdens dit concert met 
vaderlandse liederen. Een bijzonder en verras-
send programma is met zorg samengesteld.

Voorverkoop bij ExpresZo
De entreekaarten kosten in de voorverkoop 

€ 8,00 per stuk (incl. 1 consumptie) en zijn te 
verkrijgen	bij:	Lunchcafé	ExpresZo,	Moleneind	
NZ 6 te Drachten.

Indien voorradig zijn er ’s avonds aan de zaal 
nog toegangskaarten voor € 10,- per stuk. 

100-jarige Crescendo 
werkt mee op 5 mei
Op bevrijdingsdag verzorgt het A-orkest van CMV Crescendo Drachten samen met het Interkerkelijk 

Mannenkoor Drachten (IMD) het Bevrijdingsconcert 2017 in de Oase van Drachten.

“Crescendo is erg verheugd om samen 
met het IMD en de inwoners van de 
gemeente Smallingerland de Bevrijding 
van 1945 met prachtige muziek te vieren”, 
vertelt Alex Looijenga van het 100-jari-
ge Crescendo.”Crescendo en IMD staan 
garant voor een avondvullend program-
ma met muziek dat geheel in het teken 
zal	 staan	 van	 het	 bevrijdingsfeest.	 Beide	
verenigingen hebben goede herinnerin-
gen aan hun gezamenlijke optredens in 
de	 afgelopen	 jaren	 en	 zullen	 ook	 deze	
keer er weer alles aan doen om er een 
onvergetelijke avond van te maken in een 
sfeervolle	Oase!”

100 jaar CMV Crescendo Drachten
CMV Crescendo Drachten is opgericht 
op 10 juli 1916. De vereniging bestaat 
op dit moment uit drie harmonieor-
kesten (ruim 110 leden/leerlingen) die 
elk	 zelfstandig	 optredens	 en	 concerten	
verzorgen. Crescendo Drachten kijkt met 
veel plezier en trots terug op een onver-
getelijk Jubileum-jaar met louter hoogte-
punten. Mede door de geweldige steun 
van de gemeente Smallingerland en de 
regionale pers is Crescendo geweldig 
op de kaart gezet en zal zij er samen 
met dirigenten en muzikanten voor zor-
gen dat deze prachtige vereniging op 
de ingeslagen weg door zal gaan met 
muziek maken.  

Ter ere van het 100-jarig jubileum van 
Crescendo is er ook een Jubileumboek 
en een Jubileum-cd gemaakt. Deze is te 
bestellen	 via	 info@crescendodrachten.nl	
of	te	verkrijgen	bij	Jacobi	Hobby	&	Creatief	
aan de Houtlaan 7 in Drachten. 

Bevrijdingsconcert 
Crescendo Drachten is zeer ingenomen 
met de uitnodiging van het Oranje Comité 
Drachten om deel te nemen aan het 
Bevrijdingsconcert 2017. Het is voor de 
dirigent en muzikanten van Crescendo een 
concert	 met	 een	 speciaal	 ‘Oranje’	 tintje.	
We	 beseffen	 allemaal	 dat	 de	 vrijheid	 die	
we hebben en waar door onze ouders 
en voorouders voor gestreden is niet een 
vanzelfsprekendheid	 is.	 We	 moeten	 hier	
voor blijven vechten maar zeker ook vieren 
dat we in vrijheid mogen leven en muziek 
mogen maken. Daarom wil Crescendo 
graag meewerken aan dit bijzondere con-
cert. Crescendo wil haar programma nog 
enigszins als een verrassing houden voor 
het	publiek.	Wel	kan	zij	zeggen	dat	er	veel	
muziek gespeeld gaat worden uit de peri-
ode	1940	–	1945	waaronder	muziek	uit	‘De	
Soldaat van Oranje’. Daarnaast zal zij nog 
gezamenlijk optreden met het IMD.

Wij	hopen	u	 te	mogen	begroeten	bij	 het	
Bevrijdingsconcert 2017 in de Oase van 
Drachten!

Interkerkelijk Mannenkoor 
Drachten (IMD)
Momenteel bestaat het mannenkoor uit 120 leden, die in Drachten en in een brede regio rond 
Drachten wonen. Op maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur repeteert het koor in de Zuiderkerk 
in	Drachten	om	te	oefenen	voor	de	komende	optredens,	dit	alles	gebeurt	dan	vanaf	1	januari	
2017 onder leiding van dirigent Freddy Veldkamp. Er wordt regelmatig medewerking verleend 
aan welkomstdiensten. Ook organiseert het IMD per jaar 4 tot 6 concerten door heel Friesland 
maar ook daar buiten, vaak gecombineerd met solisten, korpsen en andere muziek/zang en 
strijkorkesten.	Het	 IMD	organiseert	 zelf	 of	 op	uitnodiging,	 ze	 heeft	 een	groot	 assortiment	 en	
verscheidenheid  aan muziek en zangstukken.  Het IMD is regelmatig te beluisteren via radio en 
tv, en ook zijn er CD’s verkrijgbaar. Uiteraard zijn belangstellende mannen van harte welkom op 
onze	repetitieavonden	om	te	luisteren	en	zelfs	om	mee	te	zingen.	Wij	kennen	geen	toelatings-
toets,	u	bent	vrij	om	de	sfeer	te	proeven	en	pas	na	een	aantal	keren	de	sfeer	geproefd	te	hebben	
kunt	u	besluiten	of	u	lid	wilt	worden.	Vanaf	deze	plaats	alvast	van	harte	welkom.	

Marthe van den 
Berg (dwarsfluit 
soliste)
Marthe	begon	al	op	8-jarige	leeftijd	met	
dwarsfluit	spelen.	Zij	volgde	haar	 lessen	
bij Elisabeth Hopman in Assen. Intussen 
heeft	 zij	 diploma	 A,B,C	 en	 D	 behaald.	
Zij	 is	 fluitiste	 bij	 het	 Veenkoloniaal	
Symfonie	Orkest	en	is	lid	van	het	ensem-
ble “Fluitique” uit Assen en verleent 
ook medewerkingen aan concerten en 
optredens van en met koren.

Marthe studeert geneeskunde aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en behaalde 
voor een drietal master opleidingen 
hoge eindresultaten. Zij is co-assistent 
bij UMCG te Groningen. 

Jan Kroeske (orgel)
Jan	Kroeske	(1942)	 leerde	op	4-jarige	 leef-
tijd de eerste beginselen van de muziek van 
zijn vader. Toen het gezin in Dokkum ging 
wonen kreeg hij les van Arnold Feddema. 
Bij hem werd een gedegen opleiding ont-
vangen wat resulteerde in het behalen van 
het	 getuigschrift	 Kerkelijk	 Orgelspel	 van	
de Nederlandse organisten vereniging. 
Ondertussen speelde Jan al regelmatig in 
kerkdiensten in en rondom Dokkum. In 1959 
werd	Jan	benoemd	tot	organist	bij	de	Geref.
kerk te Dokkum. In 1975 werd Jan in 1975 
benoemd	 tot	organist	 van	de	Geref.kerk	 in	
Kollum, waar hij heden ten dage nog speelt. 
Hij	 gaf	 orgelconcerten,	 werkte	 mee	 aan	
opnamen voor N.C.R.V en E.O en diverse 
plaat-, CD-, en DVD opnamen. De laatste 
jaren	 is	 hij	 ook	 actief	 op	 het	 gebied	 van	
muziekschrijven zowel voor koor als orgel. 
Zo zijn er intussen al zo’n 17 bundels muziek 
voor orgel van hem verschenen 
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AGENDA
JAKE LA BOTZ

POPPODIUM IDUNA • OLIEMOLENSTRAAT 16 • DRACHTEN

DO 04 MEI • AMERICANA

MARC FORD
VR 12 MEI • BLUES

DOYLE BRAMHALL II
VR 19 MEI • BLUESROCK

GREGORY PAGE & BAND
ZA 20 MEI • SONGWRITER

JÛN FAN PEIJE
TANGARINE • JW ROY

HACKENSAW BOYS • THE TIBBS
THE WILD ROMANCE & MEER

ZA 3 JUNI • FESTIVAL

DENCITY
JEBROER • FAJAH LOURENS

DARKRAVER • THE ANTIDOTE
DIRTY BERRY • ASINO & MEER

ZO 4 JUNI • FESTIVAL

MEI JUNI

PLATEN & CDBEURS
ZO 21 MEI • PLATENBEURS

MONSTER MAGNET
ZO 18 JUNI • STONERROCK

W
W

W
.ID

U
N

A
.N

L

GRATIS!

TOEGANG

GRATIS!

TOEGANG

Krachtig in je vel met alternatieve 
behandelmethode Regenesis 
Healing Therapie.
Regenesis Healing is een alternatieve geneeswijze gebaseerd 
op het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Iedereen heeft 
dit in zich! Regenesis Healing activeert dit zelfgenezend vermo-
gen waardoor het lichaam van veel  uiteenlopende klachten kan 
herstellen. Ongeacht wanneer deze klachten zijn ontstaan.

Denk aan: rug-/nek-/schouderklachten, hoofdpijn/migraine, 
maag-en darmklachten, hormonale klachten, blessures/ontste-
kingen, slapeloosheid, burn-out etcetera. Veel klachten worden 
veroorzaakt door een scheefstand van de wervelkolom. Elke 
scheefstand beïnvloed de gezondheid.

Regenesis is een zachte toch zeer krachtige methode om de 
scheefstand op te heffen zodat het lichaam weer in balans komt. 
Zonder manipulatie en medicatie.

Door Regenesis zullen klachten aanzienlijk verminderen of 
zelfs helemaal verdwijnen. Het dagelijks leven zal in ieder geval 
drastisch verbeteren!

Kijk voor meer informatie op www.krachtiginjevel.nl 

Ik, Petra Vrijburg,  hoop u te ontmoeten in mijn praktijk.

Leren wat je wil, 
bereiken wat je kunt!

 

Muziekschool Drachten 

De Kolken 72 | 9201 BW Drachten

Tel: 0512 354 388

www.muziekschooldrachten.nl 

CULTUUR KLEURT HET LEVEN
AL VOOR 5 EURO KLEURT U MEE!

Kleurt u mee?
Of het nu gaat om beeldende kunst, geschiedenis & letteren, monumentenzorg, 
muziek & theater of natuur. Het Prins Bernhard Cultuurfonds zet zich in voor 
cultuur die ook úw leefomgeving inkleurt. Al voor 5 euro per maand kleurt 
u met ons mee!

Ga naar www.cultuurfonds.nl

* Kozijnen, ramen en deuren
* Schuifpuien
* Deurpanelen, sierbeslag en luifels
* Dakrand- en gevelbekleding
* Kunststof en polyester goten
* Dakkapellen
* Terrasbekleding
* Inzethorren en vouwhordeuren
* Privacyschermen en balkonhekken

Lever deze advertentie in bij uw Ardiso 
kozijnspecialist en profiteer van onze ACTIE:

GRATIS* INZETHORREN!
* bij aankopen van kozijnen (niet geldig in combinatie met andere acties)

al 35 jaar ervaring 
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Duo Non Stop – in de trein en door het centrum
Het	duo	Non	Stop	bestaat	uit	Ilse	en	Renske.	Beiden	al	jarenlang	actief	in	de	muziek.	Renske	geeft	muziekles	op	verschillende	basisscholen	in	Friesland,	
waaronder	in	Leeuwarden.	Ook	is	Renske	accordeoniste	en	dirigent	bij	het	smartlappenkoor	Spelsjeu	leeuwarden,	onlangs	zelfs	op	tv	geweest	bij	Paul	de	
Leeuw	‘Wie	steelt	mijn	show’!	Ilse	zingt	ook	bij	het	smartlappenkoor	sipelsjeu!	Ilse	zingt	ook	al	jaren	samen	met	Hans	Visser	in	het	jazz-genre.	Zij	treden	
regelmatig	op	door	de	hele	provincie	en	kortgeleden	nog	bij	het	Drachtster	evenement	‘Jazz	‘n	Taste	‘	 in	Vintage.	Speciaal	voor	Koningsdag	toveren	
Renske en Ilse zich om als twee komische muzikale nonnen, die het levenslied verspreiden met een knipoog! Hun slogan: MENSEN DURF TE LEVEN ER 
IS HOOP en met de begeleiding van twee accordeons, spelen en zingt Non Stop bekende melodieën en betrekken ze het publiek bij hun optreden om 
heerlijk	mee	te	zingen!	Ze	stappen	op	Koningsdag	regelmatig	in	de	trein	die	‘non-stop’	vanaf	het	Raadhuisplein	door	het	centrum	rijdt.	Stap	in	en	geniet	
ook van dit muzikale komische duo!

Johan Schlecht is een toetsenist/
zanger die al vele jaren ervaring 
heeft	 in	 het	 (live)	 muziekcircuit. 
Hij speelde in menige top100- bands en is 
op dit moment naast zijn solo-activiteiten 
actief	 bij	 verschillende	 muzikale	 projecten.	
Daarnaast maakt hij deel uit van de 7-koppige 
swingende	 dance-classics	 /	 soul	 /	 funk-	 en	
discoband Groovejets/ Pubquiz XL. Verder is 
hij docent piano/keyboard op de Popskoalle 
in Bolsward. Johan speelt en zingt solo een 
zeer breed repertoire, alle stijlen en voor 
elke	 leeftijd!	 Een	 gezellig	 optreden	 wordt	
u geboden waarbij de voetjes zeker van de 
vloer kunnen!! Johan speelt op Koningsdag 
in de tent op het Raadhuisplein.

MellonBalls onder het Carillon
Hard	 van	 buiten,	 zacht	 van	 binnen.	MellonBalls	 is	 een	 vijfmansformatie	 uit	 Noord	Nederland.	Na	
een kleine pauze zijn ze in de oude vertrouwde samenstelling weer bij elkaar. De ingrediënten 
zijn gebleven. In het repertoir veel van die nummers, die je 
eigenlijk vergeten was, maar door de mannen weer tot leven 
gewekt worden. Ook de klassiekers worden niet geschuwd. 
Retestrakke drums, een groovende bas, Hammond orgel, 
huilende gitaarsolo’s en een zanger/entertainer met ouder-
wetse strot. Samenzang, harmonie, het is allemaal aanwezig.  
Kortom	een	feestje.	De	mannen	speelden	in	ruim	15	jaar	van	
hun	bestaan	in	cafe’s,	feesttenten,	op	festivals,	bedrijfsfeesten	
en	 markten.	 	 Deze	 professionals	 spelen	 met	 plezier,	 en	 dat	
straalt	er	vanaf.	Drachten	kan	het	meemaken	op	Koningsdag!	
De band treedt dan op onder het Carillon.

Jack Bottleneck & Johan Keus in Marktzicht
Jack Bottleneck & Johan Keus spelen blues, bluegrass en country-blues. Jack, met zijn 
rauwe stem en geweldige slide- en mandoline spel en scheurende bluesharpsolo’s, 
gecombineerd met Johan’s veelzijdige spel op elektrische en akoestische gitaar, basgi-
taar, banjo en percussie. Ze spelen een repertoire dat uiteenloopt van ouwe deltablues 
tot sixties bluesrock en alleswat daartussen zit. 

In hun korte bestaansgeschiedenis speelden ze o.a. al in Theater Romein Leeuwarden, 
Crossed Guitars Ma Kelly’s Frieschepalen, Iduna Drachten, BinnenbluesFestival Grolloo, 
Welcome	 to	 the	 Village	 Leeuwarden,	 Milleniumfestival	 IJlst,	 Battle	 Of	 The	 Nations	
TT-terrein	Assen.	Op	Koningsdag	speelt	dit	duo	in	café	Marktzicht.

De Peijesjongers traditioneel op het Franse Pleintje
De Peijesjongers zijn onlosmakelijk verbonden met Drachten. Daarom geven zij bij vrijwel elke 
Drachtster gebeurtenis acte de présence,  dus brengen zij op Koningsdag ook weer een aantal 
mooie	 songs	 ten	gehore.	Het	 inmiddels	 15	 jaar	oude	koor,	dat	 zichzelf	overigens	nog	steeds	
bestempelt	als	shantykoor,	heeft	het	shanty-repertoire	zeker	nog	niet	vergeten,	maar	een	aantal	
nummers	komt	ook	in	de	sfeer	van	mooie	luistermuziek.	

Ook vorig jaar trad Ted Pickman op 
Koningsdag op in Drachten. Ted is singer-
songwriter	 en	 saxofonist,	 geboren	 in	 de	
Verenigde Staten, woonachtig in Nederland. 
Sinds	 de	 jaren	 ’80	 heeft	 Ted	 door	 Noord-
Amerika en Europa opgetreden als “sideman” 
in	vele	rondtoerende	bands	op	de	saxofoon,	
dwarsfluit,	 mondharmonica,	 als	 toetsenist	
en	als	zanger.	Hij	heeft	gespeeld	met	onder	
anderen Sheena Easton, Bo Diddley, The Dirty 
Dozen Brass Band, The Spencer Davis group, 
Jimmy	 Cliff,	 Meters	 guitarist	 Leo	 Nocentelli,	
The	 Drifters,	 The	 Boxtops	 [als	 lead-zanger],	
Sugarcane Harris, Big Joe Turner en vele 
anderen. Vandaag de dag is hij bezig met 
zijn solo-act, The Souled Out Sessions; een 
eenmans-soul, blues en jazz act en is hij bezig 
met zijn act The Blues Brothers Dedication 
Review, waarmee hij voornamelijk optreedt 
op	zakelijke	bijeenkomsten,	privé-feesten	en	
festivals	door	de	hele	Benelux.

Ted Pickman en Johan Schlecht in 
tent Raadhuisplein

Two Faces bij 
Doopsgezinde 
kerk
Two	Faces	heeft	bijna	geen	introductie	meer	
nodig	 voor	 muziekliefhebbers	 in	 Drachten.	
Het duo Jos Harteveld en Eddie Mulder 
spelen samen akoestische rockclassics gewa-
pend met twee gitaren en twee stemmen 
puttend	uit	muziek	uit	de	jaren	‘70	tot	heden.

Jos en Eddie spelen covers van Neil Young 
tot Pink Floyd, de Eagles, Moody Blues. Bij 
een optreden van Two Faces herinneren 
velen de hits van jaren geleden! Het Oranje 
Comité is verheugd dat deze lokale muzikan-
ten dit jaar optreden op Koningsdag bij de 
doopsgezinde kerk.

Johan Schlecht komt weer in Drachten!
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Raadhuisplein 
wordt Koningsplein!
Op	Koningsdag	wordt	traditioneel	uitgebreid	feestgevierd	in	Drachten.	Zoals	altijd	is	er	een	vrijmarkt,	waar	iedereen	spullen	en	kleding	mag	verkopen	op	de	aangegeven	tijd	en	plekken,	zie	
hiervoor	de	regelgeving	op	onze	website	www.oranjecomitedrachten.nl.	Het	Oranje	Comité	heeft	weer	een	gevarieerd	aantal	artiesten	gecontracteerd,	die	zorgen	voor	een	feestelijke	sfeer	
in het gehele centrum van Drachten. Het Raadhuisplein wordt op Koningsdag omgedoopt tot Koningsplein! Er is van alles te doen, natuurlijk voor de kinderen, maar ook veel eten, drinken 
(dit	jaar	‘foodtrucks’	en	een	bierbus!)	en	vooral	veel	lekkernijen,	want	dat	hoort	ook	bij	een	feest.	
De logo’s van de bedrijven op deze pagina zijn van de sponsoren van het Oranje Comité, die wij erg dierbaar zijn! Denkt u ook aan hen als u iets nodig bent? 

Jack Bottleneck in 
café Marktzicht

Waterballonen reddingsbridage

Thalenpark

• Smelne eigen band
• Terras

Legenda 
 Vrijmarkt gebied
 Route van de trein

Reglement 
vrijmarkt 
27 april 2017
Op 27 april 2017 vanaf 7.00 uur mogen 
de verkoopplekken worden ingenomen en 
mag de verkoop ook starten. Neem niet 
eerder een plaats in!

De Vrijmarkt is toegestaan in de oranje 
straten op plattegrond aangegeven. Het 
museumplein is alleen voor kinderen! 
Raadhuisplein.is geen vrijmarkt dit is 
evenemententerein, hier mag ook niet 
geparkeerd worden. Indien een winkelier 
aangeeft open te zijn op Koningsdag, dan 
ingang vrijhouden.

Wat mag niet
Het is absoluut niet toegestaan met auto’s 
het gebied van de Vrijmarkt op te rijden, 
ook niet om te laden of te lossen! Gebruik 
hiervoor b.v. een aanhanger, buggy, krui-
wagen, bolderkar o.i.d. Het is verboden 
levende dieren, loten, etenswaren en dran-
ken en commerciële handel te verkopen. 
Het is niet toegestaan spijkers/pennen o.i.d. 
in de grond of muren te slaan. Gebruik 
geen geluidsinstallaties of versterkte muziek

(uitgebreid reglement op 
www.oranjecomitedrachten.nl)

Organisatie
In de Doopsgezinde Kerk (Zuiderbuurt) is 
een EHBO-post aanwezig. Aanwijzingen van 
het Oranje Comité Drachten dienen altijd 
opgevolgd te worden. 

Denkt u eraan alles weer mee naar huis te 
nemen (spullen, dozen, afval e.d.) als de 
vrijmarkt is afgelopen, zo houden we het 
netjes. Het Oranje Comité wenst iedereen 
een goede verkoop toe!

Neem deze 

plattegrond handig 

mee op Koningsdag!

Geen vrijmarkt in het Thalenpark 

201712



www.oranjecomitedrachten.nl

Op Koningsdag rijdt de 
trein door centrum Drachten
 
Het	 Oranje	 Comité	 heeft	 ervoor	 gezorgd	 dat	 er	 een	 trein	 rijdt	 door	 Drachten	 op	
Koningsdag! Mis deze bijzondere rit van 20 minuten door Drachten dus niet. U kunt 
alleen in- en uitstappen op het Raadshuisplein. In de trein worden reizigers bovendien 
begeleid met de vrolijke muziek van het duo Non Stop.

Neem deze plattegrond mee uit het midden van deze Oranjekrant en neem iemand gratis mee 
met de bon hiernaast.

TICKET
VOORDEEL MET TREIN: 

Voor maar 1 euro met twee personen in de trein! Normale prijs 
is 1 euro per persoon. Met bon mag 1 persoon gratis mee!

Museumplein
• Vrijmarkt alleen kinderen

Raadhuisplein
(Geen vrijmarkt)

Jack Bottleneck in 
café Marktzicht

Mellon Balls

Two Faces

Laweiplein

Franse plein
Peijesjongers

Carillon

Gratis fietsenstalling

Waterballonen reddingsbridage

EHBO post in 
Doopsgezinde kerk

• Smelne eigen band
• Terras

• Foodtrucks
• Ted Pickman in tent
• JP Schlechte in tent
• Non Stop
• Bierbus
• Brusselse wafels
• Malhoe’s Surifood
• Paul & Paulus Surnaamse hapjes

• Poppenkast
•Draaiorgel
• Pony ritjes
• Springkussens
• Klimwand
(geen auto’s 
toegestaan)

landman
MULTI-schoonmaak

PROGRAMMA 
KONINGSDAG
07.00 uur: Vrijmarkt, zie de plattegrond 
op pagina 12 en 13, het reglement is te 
vinden op www.oranjecomitedrachten.nl

12.00 uur: Opening onder het Carillon 
door burgemeester Tjeerd van Bekkum 
en	 Jan	 v.d	Wouden,	 voorzitter	OC.	De	
geridderden van 26 april 2017 zijn aan-
wezig en gezamenlijk met het publiek 
worden 2 coupletten gezongen van het 
Wilhelmus.,	muzikaal	begeleidt	door	de	
Peijesjongers.

Vanaf	12	uur	start	het	muziek-	en	acti-
viteitenprogramma, zoals aangegeven 
op pag 11 t/m 15

Horeca De Kaden organiseren eigen 
feestelijkheden op Koningsdag

Toiletwagen

Trein & station

De Bierbus staat op het 
Koningsplein met speciaalbieren
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Telefoon 088 – 5 335 300

www.cjgsmallingerland.nl

Volg ons op:

centrum voor
jeugd en gezin
Smallingerland

centrum voor
jeugd en gezin
Smallingerland

Vragen over opvoeden, 
opgroeien en gezondheid?

Met alle kleine en grote vragen over opvoeden,  
opgroeien en gezondheid kun je terecht bij het  
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Smallingerland.  
Advies van het CJG is gratis, dus bel, mail of  
maak een afspraak. Volg ons voor alledaagse tips op 
Facebook!

Samen zoeken we een passend antwoord!

Gratis Bewegen 
& Drinkwater!

Kidsrun ‘de 8 van Drachten’ zondag 11 juni 2017

Loopt jouw kind ook mee met de Kidsrun van ‘de 8 van Drachten’?  

Met of zonder begeleidende ouder lopen de kinderen maar liefst 

1 mijl hard, dat is 1690 meter! Deelnemers krijgen een gratis  

bidon. Veel scholen in Smallingerland organiseren een eigen wijk-

van de scholen in Smallingerland krijgen via de school informatie. 

Gemeente Smallingerland stimuleert vanuit het programma Jongeren 
Op Gezond Gewicht het Gratis Bewegen, het drinken van water en het 
eten van groente.

Uw consulent in Friesland:  
M. Bouma    

T: 0653965434   
E: m.bouma@gastouderland.nl 
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Koningshert komt met Special 
Edition voor Koningsdag 2017!
Ter	 gelegenheid	 van	 het	 kroonjaar	 van	 KZH	 Willem-Alexander	 hebben	 de	 Drachtster	 
brouwers	van	Koningshert	een	special	edition	gebrouwd.	“We	brouwen	een	speciaal	wit-
bier	voor	27	april	2017	en	sturen	de	Koning	een	aantal	flesjes	voor	zijn	50e	verjaardag.	
Het	 etiket	 is	 speciaal	 ontworpen	 en	 het	 flesje	 heeft	 een	 oranje	 dop	 gekregen!”,	 vertelt	
Wilmer	Woudwijk	 van	 de	 Drachtster	 brouwers.	 Het	 speciale	 biertje	 voor	 Koningsdag	 is	
in	 diep	 geheim	 gebrouwen	 en	 gebotteld	 en	 de	Oranjekrant	 heeft	 de	 primeur!	 “Omdat	
Koning	Willem-Alexander	365	dagen	50	jaar	is,	hebben	we	365	flesjes	in	de	verkoop.	Die	
zijn te koop bij Mitra Geertsma aan de Marke/Raaduisplein en ook bij het Smelnehûs kan 
dit biertje besteld worden.”

Dit jaar komt Poppenkast 
Muzemuis naar het 
Konings(Raadhuis)plein
“Spiegeltje, spiegeltje in het land”

Muzemuis heeft de mooiste wand

Het is een parel van een poppenhuisje

Knibbel, knabbel, “knuistje”

Uw evenement lacht in zijn “vuistje”

Geheel in Anton Pieck-stijl beschilderd 
heeft	 onze	Mega	Poppenkast	 de	 indruk-
wekkende	afmetingen	van	3,50	m.	hoog	
en	 4,50	 m.	 breed.	 De	 feeërieke	 pop-
pen met hun betoverende uitstraling zijn 
gedurende 4 x 25 minuten te bewonde-
ren. mHet uitstekende geluid, de sublie-
me poppenkast en onze poppenspeler 
vertegenwoordigen het summum op het 
gebied van poppenkasten. Komt dat zien!

Reddingsbrigade, dat is stoer! 
Reddingsbrigade Drachten zorgt voor de veiligheid en EHBO op Koningsdag. Natuurlijk zijn 
ook de stand en de boten te bezichtigen! De enthousiaste vrijwilligers van de Reddingsbrigade  
vertellen graag wat hun werk allemaal inhoudt.  

Met o.a.
Rondé 
Young Gangsters
Orange Skyline 
Cie des Quidams

22 T/M 25 JUNI
Drachten Smallingerland

P R O D U C T I E S

Verbouwd Smelnehûs 
met zonneterras en live 
muziek!
Het Smelnehûs is verbouwd en geopend op Koningsdag. Het terras 
is open voor gasten die ook willen genieten van de livemuziek (bij 
slecht	weer	binnen).	De	band	of	artiest	is	nog	een	verrassing!	

Funlopen in 
de water-
ballen in de 
Drachtstervaart

Artiesten onder dak dankzij 
De Lawei producties
Het Oranje Comité Drachten is erg blij met sponsoren zoals De Lawei. Dit jaar stellen zij de 
tent beschikbaar waar de artiesten op het Raadhuisplein kunnen optreden onder dak! Deze 
tent	herkennen	vast	veel	bezoekers	van	het	Simmerdeis-festival,	dat	dit	jaar	van	22	t/m	25	juni	
wordt gehouden. Zet deze data alvast in de agenda! 
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De Hemmen 10
9206 AG DRACHTEN
Telefoon 06-8315 3249

Showroom/
Werkplaats

De Kiel 19  
9206 BG Drachten
T. 0512 - 53 14 36

Openingstijden
dinsdag t/m vrijdag

14:00 - 17:00 uur
of op afspraak

U kunt bij ons ook terecht voor onderhoud en inbraakpreventie.
 

Acties april en mei
€100,- retour 

bij aanschaf van een luxe Weekamp voordeur 

Gratis driepuntsluiting
bij aanschaf van een luxe Albo voordeur

Stapelkorting
op Svedex afgelakte stijldeuren 

Kom naar onze showroom en vraag naar de voorwaarden of
kijk op www.buursmahoutmaatwerk.nl

Homeopaat 
Dimensionaal therapeut

Werklocatie: 
Gebouw Sûnenz – 
Burgemeester Wuiteweg 140 B 
te Drachten

06 - 20 13 32 74
info@grietenij.nl 

www.grietenij.nl
Geregistreerd NOAG Therapeut
Behandeling wordt door verschillende 
ziektekostenverzekeraars vergoed.

Nek, schouder, gewrichten, huid, organen, ontsteking, 
darmen, trauma, slaap, stress, burn-out, depressie, etc?

Maak een afspraak!

U kunt gratis advies ontvangen, door de stress test 
op www.grietenij.nl in te vullen.

• Civiel technische ontwerpen
• RAW bestekken
• CAD tekenwerk
• Besteksramingen
• Onderhoudsadviezen
• Projectmanagement

    • projectleiding

    • directievoering

    • toezicht

Moleneind ZZ 79
9203 ZW Drachten
T: (0512) 53 96 40
F: (0512) 53 98 37

Ook in 2017 laat Pizzeria La Strada
u genieten van haar aanbiedingen

R.A. de Boer

De Feart 49 • 9222 NT Drachtstercompagnie
Tel. 0512 - 516 704 • Mob. 06 - 520 644 06 
info@radeboer.nl • www.radeboer.nl

R.A. de Boer

De Feart 49 • 9222 NT Drachtstercompagnie
Tel. 0512 - 516 704 • Mob. 06 - 520 644 06 
info@radeboer.nl • www.radeboer.nl
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Lokale muziekverenigingen treden 
op in zorgcentra op Koningsdag
Het	Oranje	Comité	heeft	goede	contacten	met	de	plaatselijke	muziekverenigingen	in	de	gemeente	Smallingerland.	Zij	treden	sinds	jaar	en	dag	belangenloos	op	in	de	grote	zorgcentra	in	Drachten.	
Voorheen	natuurlijjk	op	30	april,	maar	sinds	vier	jaar	op	27	april.	In	de	ochtend	rond	koffietijd	zorgen	deze	korpsen	voor	een	vrolijke	muzikale	omlijsting	voor	de	ouderen	in	de	zorgcentra.	Zij	genieten	
altijd enorm van de optredens en daarom in deze Oranjekrant extra aandacht voor deze muziekverenigingen!

Drachtster Harmonie in 
zorgcentrum De Wiken
De Drachtster Harmonie is een harmonieorkest dat al in maart 1946 is opgericht e dus ruim 
zeventig jaar bestaat. Het orkest speelt klassieke harmoniemuziek, aangevuld met vlotte 
moderne populaire muziek. Het orkest staat onder leiding van Luc Feikens. De repetities 
(iedere woensdagavond van 19.45 uur tot 21.45 – 22.00 uur aan de klaverweide 8 in De 
Bouwen) staan ook onder de strakke leiding van Luc Feikens. De optredens beperken zich 
niet alleen tot Drachten, maar worden ook in de omgeving van Drachten gegeven. Ook 
hebben	 we	 verschillende	 uitstapjes	 naar	 Duitsland	 gemaakt.	 Wij	 kunnen	 nog	 wel	 enkele	
enthousiaste	 leden	 gebruiken,	 zoals	 mensen	 die	 bariton	 (euphonium),	 saxofoon	 of	 trom-
bone spelen. Klarinettisten zijn ook altijd welkom, eigenlijk iedereen die het leuk vinden in 
een Harmonieorkest te spelen en al enige ervaring hebben. Het A-orkest van de Drachtster 
Harmonie bestaat uit bijna 40 leden. Het leerlingenorkest wordt gedirigeerd door Oene Krist.

Op	Koningsdag	2017	treden	we	op	in	het	zorgcentrum	de	Wiken.	Daarnaast	verlenen	we	onze	
medewerking ook op 4 mei tijdens de dodenherdenking. Op 17 juni geven we een buitenop-
treden	onder	het	carillon	in	Drachten.	Op	woensdag	5	juli	is	de	Drachtster	Harmonie	vanaf	het	
water	te	beluisteren	bij	Smalle	Ee.	Voor	alle	informatie	kunt	u	ook	een	kijkje	nemen	op	onze	
website: www.drachtsterharmonie.nl

CMV Crescendo Drachten treedt op 
in NeiBertilla/Neisûn
CMV Crescendo Drachten bestaat op dit 
moment uit drie harmonieorkesten (ruim 110 
leden/leerlingen)	en	heeft	vorig	jaar	haar	100-
jarig jubileum mogen vieren. 

Ieder jaar op Koningsdag (voorheen 
Koninginnedag) verzorgt CMV Crescendo 
Drachten met veel plezier een concert in één 
van de verzorgingshuizen te Drachten. De 
laatste jaren worden deze concerten veelal 
gegeven door het B-orkest, zo ook dit jaar in 
NeiBertilla. Het is altijd een prachtige beleve-
nis wanneer je op Koningsdag een verzor-
gingshuis binnenkomt en dat de bewoners 
al vroeg onder het genot van een kopje 
koffie	 en	 oranjekoek	 (!)	 zitten	 te	wachten	 op	
het meezingen van bekende liederen van 

vroeger, bijv. Zilvervloot, Vlaggenlied. Naast 
de	 bekende	 ‘meezingers’	 speelt	 Crescendo	
altijd	 vrolijke	muziek	 op	 deze	 feestelijke	 dag.	 
Het doel is om de bewoners een uur lang te 
laten genieten van mooie muziek en dat slaagt 
altijd.	 Het	 is	 fantastisch	 te	 zien	 hoe	 je	 met	
muziek van vroeger de mensen kunt ontroeren 
door ze op deze manier de tijd van vroeger 
te laten herinneren, dankbaar om te doen! 
Crescendo hoopt deze concerten nog vaak te 
mogen geven.

Meer	informatie	over	Crescendo	is	te	verkrijgen	
op www.crescendodrachten.nl 
Alex Looijenga
alexlooijenga@upcmail.nl
Tel 06-46407795

Polyphonia uit Rottevalle 
speelt in Rispinge
Muziekvereniging	Polyphonia	uit	Rottevalle	 is	 een	 fanfarekorps	die	op	dit	moment	bestaat	
uit 22 musicerende leden.  Muziekvereniging Polyphonia werd opgericht op 1 oktober 1899, 
maar kreeg pas in 1931 de naam Polyphonia, De naam Polyphonia betekent meerstemmige 
muziek’’. De jaren 1960 tot 1980 is een bloeiende tijd geweest voor Polyphonia, het korps 
met drumband telde op een bepaald moment 75 leden. Men speelde in die periode in de 
Super-Ere-afdeling,	 op	dat	moment	 de	hoogste	 afdeling	 van	de	muziekbond.	 Vanaf	 1980	
ging het iets minder met Polyphonia, de drumband is in deze periode ter ziele gegaan. Op 
vrijdag	1	oktober	1999	werd	het	eeuwfeest	gevierd	d.m.v.	een	receptie	en	een	jubileumcon-
cert gespeeld door een orkest van 65 personen, bestaande uit leden en oudleden.

Op dit moment bestaat muziekvereniging Polyphonia uit 22 leden, die onder leiding staat 
van dirigent Oene Krist. Polyphonia speelt al vele jaren op voorheen Koninginnedag en 
tegenwoordig Koningsdag in één van de Verzorgingscentra in Drachten. Tijdens deze 
“Koningsconcerten” zit altijd een dankbaar publiek in de zaal die onder het luisteren van de 
fraaie	marsen,	lichte	muziek	en	populaire	muziekstukken	geniet	van	een	lekker	bakje	koffie	
met oranjekoek. Het is als muzikant altijd een dankbare taak om de bewoners van een zor-
ginstelling	op	deze	bijzondere	dag	te	laten	genieten	van	een	uurtje	fraaie	fanfaremuziek,	dat	
altijd zeer gewaardeerd wordt. Dit jaar speelt muziekvereniging Polyphonia op donderdag 27 
april	haar	“Koningsconcert”	in	Woonzorgcentrum	Rispinge	in	Drachten.

CMV Concordia dit jaar in De Warrenhove 
Concordia bestaat dit jaar 95 jaar, een jubileum! Concordia bestaat momenteel uit 33 leden, 
waarvan 11 jeugdleden.  De muzieklessen voor de jeugdleden worden verzorgd door dirigent Durk 
Krol.	Gezien	de	flinke	toename	van	jeugdleden	ligt	het	in	de	planning	dit	jaar	een	jeugdorkest	op	
te	starten.	Elk	jaar	is	CMV	Concordia	op	Koningsdag	van	de	partij!	Elk	jaar	geeft	zij	een	concert	bij	
een	van	de	zorgcentra	in	Drachten.		Dit	jaar	heeft	de	Warrenhove	de	eer	en	komt	Concordia	samen	
met haar jeugdleden een koningsconcert verzorgen. 

.Het	jubileumjaar	begon	meteen	al	goed!	Op	zaterdag	4	maart	heeft	Concordia	een	geweldig	resul-
taat geboekt op het concertconcours van de OMF in De Lawei te Drachten. Het orkest, uitkomend in 
de 5e divisie, behaalde met 87.50 punten een eerste prijs met promotie. 

Concordia hoopt u te ontmoeten, dit kan op een van onderstaande activiteiten: 
-  Zaterdag 17 juni 2017 Historisch Concert bij het Carillon in Drachten  

samen met de Peijesjongers vanwege Cultuur-Historisch-Jaar-2017
-  Zondag 5 november 2017 de ochtenddienst begeleiden in de Oase te 

Drachten. 
-  Zaterdag 25 november 2017 Jubileumconcert m.m.v. onze jeugd-

leden en de vocale mannengroep Sânman & Sikke
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van praktijkonderwijs tot en met gymnasium

Talent in ontwikkeling!www.singelland.nl

van praktijkonderwijs tot en met gymnasium

De ”kroonjuwelen”
van Singelland

zijn onze talenten

Hem en Haarsalon  
al 10 jaar in Drachten
Waar iedereen terecht kan voor het laten 
knippen van zijn of  haar, haar.
Maar ook zeker voor andere behandelingen 
zoals kleuren, permanenten en het epileren 
van de wenkbrauwen.
We zitten met de salon in winkelcentrum 
‘Noorderpoort’, Waar u altijd gratis kunt 
parkeren. Zo kunt u ook even een  
boodschapje halen als u wellicht even moet 
wachten.

Ook met betrekking tot het maken van 
de afspraak kunt u dit online doen via 
www.1kapper.nl of  via onze website;  
www.hemenhaarsalon.nl / Facebook;  
www.facebook.com/hemenhaarsalon

Wat het knippen betreft zijn we van alle 
markten thuis, we hanteren  
speciale prijzen voor de kinderen in alle leeft-
ijden en voor de kleintjes onder ons hebben 
we een speciale auto-knipstoel. Ook mogen 
de kinderen na het knippen een kleurtje in 

het haar en krijgen ze een zakje snoep. Voor 
de dames hebben we een speciale actiedag, 
waarbij vrouwen op dinsdag maar €17,75 
betalen voor de knipbehandeling.  
(i.p.v €19,95) En voor de heren geldt dit op 
de donderdag. De herenknipbehandeling 
kost dan €14,75. (i.p.v €16,95)

Dus maak tijdig een afspraak op het  
volgende telefoonnummer; 0512540406 of  
boek online.

Dit jaar vieren we ons 10-jarig  
jubileum!Daarom hebben we op 24 en  
25 maart a.s leuke actie’s!
Op zaterdag komt barbier Aart de mannen 
scheren!

Houd dus onze facebook en website in de 
gaten omtrent onze jubileum acties!
Graag tot ziens! Marije, Baukje en Marjon.

Openingstijden:
Maandag 13.00 - 18.00
Dinsdag 9.00 - 18.00
Woensdag 9.00 - 18.00
Donderdag 9.00 - 21.00
Vrijdag 9.00 - 18.00
Zaterdag 9.00 - 16.00

Gratis parkeren
Ringweg 8A
9201 GN Drachten
Tel: 0512-540406
www.hemenhaarsalon.nl
Facebook; /hemenhaarsalon

Dinsdag Dames actiedag
Knipbehandeling €17,75 (i.p.v €19,95)

Donderdag Heren actiedag
Knipbehandeling €14,75 (i.p.v €16,95)

Vier uw vakanti e 
op Ameland! 
Appartementen de Vlindertuin op Ameland verhuurt 
verschillende studio’s en appartementen in Nes op 
Ameland, alle vakantiewoningen zijn voorzien van 
eigen keuken, gezellige, comfortabele zithoeken, eigen 
badkamers waarvan de meesten met bad, balkons of 
terras gelegen aan de binnentuin.  Ook voor groepen, 
familiefeesten of een reünie zijn onze vakantieverblijven 
op Ameland uitermate geschikt. Veel van onze 
appartementen zijn hondvriendelijk!

Appartementen de Vlindertuin
Familie Mosterman, Hans Jochemstraat 3, 9163 JJ Nes
Telefoon: 0519-720550  |  info@vlindertuinameland.nl

www.vlindertuin-ameland.nl

9206 AE  Drachten

T (0512) 58 17 00

E Regon.MilieuService@smallingerland.nl

Preventie

Inzameling

Vegen

Onkruidbestrijding

Rioolservice 

Gladheidbestrijding

Horeca

Recycling

voor een schone zaak!
Regon MilieuService; 

Tussendiepen 78

Al 1
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Hulde aan onze veteranen!
“Mensen vergeten soms dat er anderen zijn die voor hun vrijheid gevochten hebben”
Het Oranje Comité Drachten heeft voor de dodenherdenking op 4 mei dit jaar als thema ‘Onze 

Veteranen’ gekozen. Sinds 1940 heeft Nederland ruim 650.000 militairen ingezet tijdens drie oor-

logen en bijna honderd vredesmissies. Nederland heeft momenteel ongeveer 115.250 veteranen 

(zie kader onderaan) Tijdens de dodenherdenking in het Van Haersmapark bij de oorlogsmonu-

menten komen op 4 mei steeds meer belangstellenden om gezamenlijk te herdenken. Hierbij 

komen ook steevast enkele veteranen, sommigen dra gen het ‘veteranenpak’ of alleen hun militaire 

baret. Ook in Drachten wonen veteranen, waaronder Thomas (foto rechts) en Hans. 

Thomas	(43)	werkte	14	jaar	bij	defensie	in	
diverse	functies.	Hij	was	in	die	14	jaar	regelma-
tig in uitzendgebieden. In 1995 en 1996 was hij 
in voormalig Yoegoslavië. “Ik bracht en haalde 
militair materieel en soms moest het materieel 
en/of	personen	bevei-
ligd/bewaakt worden. 
Ik was vaak maar een 
paar	dagen	of	weken	
van huis. De meesten 
zaten daar maandenlang 
op missie, dat was bij mij wel anders. Maar 
goed, je bent wel in uitzendgebied natuurlijk. 
Sommige	dingen	die	je	meemaakt	of	ziet	
gaan je niet in de koude kleren zitten.  Neem 
bijvoorbeeld Srebrenica, dat sloeg er bij ons 
maar vooral bij die jongens en meiden die daar 
zaten natuurlijk wel in”, herinnert Thomas zich 
nog goed. ”Toen de situatie in Srebrenica uit 
de hand liep, werden de jongens daarna door 
defensie	beter	opgeleid	hoe	daarmee	om	te	
gaan.	Ook	Afghanistan	was	nieuw	voor	defen-
sie in de beginperiode. Maar je ziet nu dat met 
de missie in Mali de militairen weer beter zijn 
voorbereid op wat hun daar te wachten staat.”

Spannend voor het thuisfront
“Ook	voor	het	thuisfront	is	het	niet	gemak-
kelijk	hoor	dat	de	man	of	vrouw	van	huis	is	en	
in oorlogsgebied werkt. Als er nieuws komt 
vanuit die missiegebieden, dan is het wel span-
nend voor de gezinnen thuis die niet weten 
wat er precies aan de hand is. Soms kloppen 
de mediaberichten ook niet”, weet Thomas uit 
ervaring.Bij terugkomst van de missie komen 

de veteranen niet direct thuis, maar gaan eerst 
elders	‘afkicken’	en	met	elkaar	de	missie	eva-
lueren, voordat het gewone leven thuis weer 
opgepakt kan worden. “Ook dat was vroeger 
niet zo en daarmee kwamen bij sommige vete-

ranen pas veel later met 
psychische problemen.”

Posttraumatische-
Stressstoornis
“Het is natuurlijk niet 

zo dat elke veteraan een psychisch probleem 
heeft	overgehouden	aan	de	missieperiode.	De	
meesten gelukkig niet.”, benadrukt Thomas. 
“Maar het wordt ook wel graag weggestopt, 
de meeste veteranen willen uit beeld blijven 
en komt pas jaren later toch de diagnose PTSS 
(Posttraumatische-Stressstoornis) naar voren. 
Dan is het belangrijk om contact op te nemen 
met	het	veteranenloket	en	te	kijken	of	behan-
deling nodig is.” Thomas is sinds 2013 vrijwillig 
nuldelijnshelper voor zijn collega-veteranen. 
Nuldelijnshelpers zijn vrijwilligers die onder-
steuning	bieden	aan	veteranen,	dienstslachtof-
fers	en	hun	gezin.	Zij	vormen	een	landelijk	
netwerk dat veteranen met een hulpvraag 
opvangt en zo nodig de weg wijst naar het 
Veteranenloket.	meer	info:	www.veteranenlo-
ket.nl/ondersteuning/nuldelijnsondersteuning 
“In gesprekken hoor je vaak wel wat er speelt. 

De nazorg is sinds 2000 trouwens veel beter 
geworden gelukkig. De meesten met PTSS 
slapen slecht, worden nachtmensen door 
de	angsten	en	dat	heeft	behoorlijk	invloed	

op	het	familieleven.	Sommigen	zijn	ook	niet	
meer onder ons, omdat ze het leven niet 
meer zagen zitten door alles wat ze hebben 

meegemaakt.	We	zeggen	wel	altijd:	we	doen	
ons werk en zo stoer is het allemaal niet. Maar 
normaal werk is het meestal niet eigenlijk”, 
legt de ex-militair uitgebreid uit.“Als veteranen 
elkaar tegenkomen is er wel altijd de herken-
ning.	We	hoeven	elkaar	niets	uit	te	leggen,	
maar begrijpen elkaar. Daarom zijn de vete-
ranenbijeenkomsten wel belangrijk om elkaar 
weer eens te spreken.”

Libanon
Hans (61) is veteraan uit de periode dat hij als 
18-jarig dienstplichtig militair naar Libanon 
ging en daar de blauwe VN-baret droeg. Hij 
gaat steevast ieder jaar naar de herdenking in 

Drachten. “De dagen rond 4 mei zijn voor mij 
altijd heel beladen en denk ik er vaak aan. Door 
die periode in Libanon realiseer ik mij enorm de 
waarde van vrijheid. Dat anderen daarvoor het 
leven laten en strijden, daar moet je gewoon 
dankbaar	voor	zijn!”	De	blauwe	baret	heeft	
Hans begin mei ook altijd bij de hand. “Maar 
in de beginjaren liet ik bij de dodenherden-
king de baret toch thuis en ging naar het Van 
Haersmaparkje.Sinds	acht	of	negen	jaar	doe	ik	
de baret wel op en sta samen met Eddy, een 
commando die de groene baret draagt, bij 
het monument. Ik ben van mening dat we erg 
dankbaar moeten zijn dat we hier zo in vrijheid 
kunnen	leven	en	dat	anderen	daarvoor	zelfs	hun	
leven geven, dat is onbetaalbaar.”

Veteranenstatus
Volgens	de	definitie	van	het	Ministerie	van	
Defensie	verdienen	de	volgende	veteranen	
de veteranenstatus:
Alle (gewezen) militairen met de Nederlandse 
nationaliteit die het Koninkrijk hebben 
gediend	in	oorlogsomstandigheden	of	daar-

mee	overeenkomende	situaties,	inclusief	
vredesmissies in internationaal verband. 
Met nadruk wordt hierbij inbegrepen het 
personeel van het voormalig Koninklijk 
Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en het 
vaarplichtig koopvaardijpersoneel uit de 
Tweede	Wereldoorlog.

Gelijkgestelden
In	Nederland	hebben	sinds	1990	vijf	
kleine	groepen	een	aan	veteranen	‘gelijkge-
stelde status’ gekregen. Hoewel deze groepen 
in de Veteranenwet van 2012 niet apart worden 
benoemd,	blijft	hun	gelijkgestelde	status	
van kracht. 

“Iemand die zijn leven geeft 
voor de vrijheid van ande-
ren, dát is onbetaalbaar”

“Iedereen is op missie 
bang geweest, zo stoer 
is ons werk echt niet”

Oproep aan veteranen!
Veteranen die op 4 mei bij de doden-
herdenking aanwezig zijn worden door 
het Oranje Comité daarna verwacht in 
Van Haersmastate om kennis te maken 
met elkaar en met het comité, u bent van 
harte welkom!

13 Smallingerlandse veteranen, waaronder Hans (tweede van rechts achter) zijn op 6 april 2017 
onderscheiden in het gemeentehuis met een draaginsigne voor de Nobelprijs voor de Vrede. 
Als	erkenning	voor	hen	heeft	de	minister	van	Defensie	in	2015	deze	draaginsigne	‘Nobelprijs	VN	
militairen’ ingesteld. Andere inwoners van Smallingerland die ook voor deze insigne in aanmer-
king	kwamen	kregen	deze	al	thuisgestuurd	of	eerder	uitgereikt.	

Thomas is veteraan en jaarlijks aanwezig bij de dodenherdenking in Drachten, hij draagt ook nu het 'veteranenpak'

Draaginsigne voor 
Smallingerlandse 
veteranen
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Corrie de Boer

De Feart 49
9222 NT Drachtstercompagnie 
Tel.: 0512-516704
Mob.: 06-15835635
Fax: 0512-355388
Mail: info@cdeboer.nl

NAAR HET ECOSTATION?

wecycle.nl/inleveren

INLEVEREN IS 
ALTIJD GOED!
Recycle mee

Kleine elektrische apparaten

Spaarlampen

Support het lokale goede doel

Maak kans op leuke prijzen

Kans op een nieuw apparaat!

Kijk voor deelname en de actievoorwaarden op wecycle.nl/inleveren.
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Recycle mee

       Kleine elektrische apparaten

      Spaarlampen

Support De Naturij

Maak kans op leuke prijzen

INLEVEREN IS
ALTIJD GOED!

Bij inlevering van deze coupon een 
verzorgende ontspannende wasmassage 

met onze TRINITY TREATMENT gratis
(geldig in de maand mei op de di wo do vrij)

 
Wist u dat wij op dinsdagavond en op 
donderdagavond HERENKNIPAVOND 

hebben voor €15,50? (altijd geldig)

En dat wij op WOENSDAGMIDDAG 
KINDERKNIPMIDDAG hebben voor 

maar €10,50? (altijd geldig)
 

Kijk voor meer informatie op onze website 
www.xpressivekappers.nl en like onze 

facebook pagina en volg onze nieuwste 
ontwikkelingen.

 
***gratis parkeren voor de deur***

rolstoelvriendelijk***

Team Xpressive Kappers

‘Mijn zoon bedoelt het goed, maar toch heeft 
hij door zijn gedrag vaak ruzie’ 

‘Bij het Autisme Team Noord-Nederland 
begrepen ze mij meteen’

Het Autisme Team Noord-Nederland (ATN) 
is al 40 jaar een begrip op het gebied van 
diagnostiek en behandeling van hele jonge 
kinderen, kinderen, jongeren én volwassenen 
met een Autisme Spectrum Stoornis. Ook 
begeleiden we ouders en partners.  
 
Het ATN is een onderdeel van Jonx.
De hoofdlocatie is in Drachten en er zijn 
spreekuurlocaties verspreid in de provincie.
Meer informatie vindt u op: www.jonx.nl

Autisme Team Noord-Nederland

Zuiderdwarsvaart 72

9203 JB Drachten

Telefoon (0512) 334 950

atnfriesland@lentis.nl

B. C. A. de Ridder TCM-arts 

Oosterland 6 | 9765BM Paterswolde | Tel.: 050-3094323

barth@deridder-acupunctuur.nl

www.acupuncturistgroningen.nl
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Dodenherdenking op 4 mei 
Wie herdenken we?
4 mei is de dag waarop we in het gehele 
land	alle	Nederlandse	oorlogslachtof-
fers	herdenken.	Herdacht	worden	aller-
eerst al diegenen die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog	zijn	omgekomen	of	vermoord.	
Tijdens	de	Tweede	Wereldoorlog	kwamen	
voor het eerst in een oorlog, naast militai-
ren, ook op een bewuste wijze grote aantal-

len burgers om. Vele burgers, zowel hier 
bij ons in Nederland, in Europa en ook in 
Azië zijn omgekomen omdat zij in het verzet 
kwamen	of	stierven	door	oorlogsgeweld	of	
uitputting. 

Sinds het einde van de Tweede 
Wereldoorlog,	dit	jaar	72	jaar	
geleden, leven we in Nederland in vrede 

en	veiligheid.	Toch	is	er	in	de	afgelopen	
72	jaar	geen	dag	voorbij	gegaan	of	er	
ergens in de wereld woedt een oorlog. 
In al deze jaren dat we hier in vrede 
en veiligheid leven is Nederland bij 
meer dan 50 oorlogssituaties en vredes-
operaties	betrokken	geweest	of	is	op	
dit moment nog steeds betrokken bij 
vredesoperaties. 

In Nederland herdenken we elk jaar 
op 4 mei alle burgers en militairen die 
in	het	Koninkrijk	der	Nederlanden	of	waar	
ook ter wereld zijn omgekomen sinds het 
uitbreken	van	de	Tweede	Wereldoorlog.	
Vanaf	1961	herdenken	we	daarnaast	ook	
de burgers en militairen die na 1945 in 
oorlogssituaties	of	bij	vredesoperaties	zijn	
omgekomen. 

Stille tocht op 4 mei met begeleiding 
van Showband Oerterp
Showband Oerterp is een bloeiende vereniging met zo’n 55 enthousiaste leden van allerlei 
leeftijden,	die	met	elkaar	veel	plezier	hebben	in	het	maken	van	muziek	en	show.	Dit	jaar	
bestaan	ze	50	jaar.Showband	Oerterp	heeft	verschillende	afdelingen	zoals	een	majoret-
tegroep,	colorguards	en	een	band	met	o.a.	Slagwerk,	xylofoons,	fluiten	en	saxofoons.	Zij	
verzorgen niet alleen straatoptredens maar hebben ook een veldshow, waarmee ze onder 
andere verschillende malen hebben meegedaan aan de internationale muziekwedstrijden in 
Rastede, Duitsland, waar ze ook verschillende prijzen hebben gewonnen. 
 
Taptoe op 13 mei
Om het 50-jarig jubileum niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, is er op 13 mei aanstaande 
een grote jubileum taptoe op sportveld “De Griene Greide” te Ureterp. Er zijn een aantal top-
korpsen gecontracteerd die bekend zijn in binnen- en buitenland en ook iedere 4 jaar deelne-
men	aan	het	Wereld	Muziek	Concours	te	Kerkrade.	Bij	dezen	nodigen	wij	u	allemaal	van	harte	
uit om dit jubileum met ons te vieren. De taptoe begint om 19.30 uur en de toegang is gratis. 
Voorafgaande	aan	de	taptoe	is	er	nog	een	kleine	streetparade.

Wanneer vlaggen we?
Wanneer Waarom Hoe
31	januari	(1	februari)	 Verjaardag	prinses	Beatrix	(BV)	 Vlag	met	oranje	wimpel	

27	april	(26	april):	Koningsdag	 Verjaardag	koning	Willem-Alexander	(UV)	 Vlag	met	oranje	wimpel	

4	mei	 Dodenherdenking	(UV)	 	Vlag	halfstok	van	18:00	uur	tot	

  zonsondergang (ca.21:00) 

5 mei Bevrijdingsdag (UV) Vlag 

17 mei (18 mei) Verjaardag koningin Máxima (BV) Vlag met oranje wimpel 

Laatste zaterdag in juni Veteranendag (UV) Vlag 

15	augustus	(16	augustus)	 Formeel	einde	Tweede	Wereldoorlog	(UV)	 Vlag	

7 december (8 december) Verjaardag kroonprinses Catharina-Amalia (BV) Vlag met oranje wimpel 

15 december (16 december) Koninkrijksdag (BV) Vlag  

*Als de dagen op een zondag of christelijke feestdag vallen, geldt de datum tussen de haakjes.

Programma Woensdag 4 mei 
Dodenherdenking Drachten – Van Haersmapark
18.45 uur: verzamelen Stille tocht onder het Carillon centrum Drachten
19.00 uur:  vertrek Stille tocht via Noorderbuurt, Stationsweg naar het Van Haersmapark,  

begeleiding door tamboerssectie Showband Oerterp
19.20 uur:  Aankomst in het Van Haersmapark:

• Kranslegging bij de monumenten
• 1e optreden Interkerkelijk Mannenkoor Drachten
• Toespraak door burgemeester Tjeerd van Bekkum
• Spelen van koraalliederen door muziekvereniging Drachtster Harmonie  

o.l.v. Luc Feikens
20.00 uur: Taptoesignaal gevolgd door 2 minuten stilte

• We	zingen	samen	twee	coupletten	van	het	Wilhelmus
• 2e optreden door IMD
• Rondgang langs de monumenten.

Muzikale omlijsting wordt verzorgd door: muziekvereniging Drachtster Harmonie 

Zitplaatsen tijdens dodenherdenking 
voor ouderen
Omdat	het	Oranje	Comité	graag	ook	de	oudere	generatie,	die	meestal	zelf	de	oorlog	heb-
ben meegemaakt, wil ontvangen bij de dodenherdenking zullen dit jaar stoelen geplaatst 
worden ter hoogte van de vijverrand aan de kant van de Stationsweg. Vrijwilligers zullen 
ouderen die plaats toewijzen om te gaan zitten en het programma volledig mee te maken. 
Kom op tijd! Het verzoek aan het publiek rekening te houden met ouderen deze zitplaats te 
gunnen en achter hen te gaan staan.
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Ooit las Mink Visser van het 

gelijknamige tekenbureau in 

Opeinde een biografi e van de 

Amerikaanse president James 

Abram Garfi eld. Het boek han-

delt onder meer over de wijze 

waarop de staatsman zijn 

jeugdjaren doorbracht in povere 

omstandigheden. “Hij leefde in 

een huisvesting die weinig meer 

was dan een planken hut. Maar 

hij wist zich op te werken tot 

president en kwam terecht in 

het Witte huis. Voorwaar geen 

slechte progressie.”

Visser ziet een parallel in vergelij-
king met zijn eigen levensloop. 
“Ik maak enigszins een soortge-
lijke ontwikkeling door. Ik startte 
met mijn bedrijf op een slaapka-
mertje, dat ik vervolgens verruilde 
voor een huurkantoor aan de 
Kommisjewei. In augustus nam 
ik mijn intrek in een eigen pand 
aan de Reinder de Vriessingel 22 
in Opeinde.” Ook niet bepaald een 
slechte voortgang, aldus de bouw-
kundig ontwerper.

Visser bestiert sinds 2001 zijn 
eigen bouwkundig tekenbureau na 
een bewogen carrière in de dienst 
van anderen. Hij hee�  jarenlang 
gewerkt voor achtereenvolgens een 
gerenommeerd architectenbureau 

en een ingenieursbureau. Bij deze 
twee opdrachtgevers deed hij een 
schat aan ervaring op in de con-
structieve, creatieve en praktische 
aspecten die bij een bouwproces 
komen kijken. Daarnaast is hij tien 
jaar lang deels in dienst geweest 
bij de gemeente Smallingerland. 
“Ik ben dus uitermate bekend 
met de volledige bouwtechnische 
regelgeving en weet hoe je een 
bouwplan door een procedure 
moet loodsen.” Dankzij zijn uitge-
breide kennis kan hij zijn klanten 
een berg tijd en energie besparen 
tijdens het complete bouwtraject, 
van ontwerp tot begeleiding.

Een groot deel van zijn orderpor-
tefeuille beslaat de ver-, uit- en 

nieuwbouw van particuliere 
woningen, bedrijfspanden en 
schoolgebouwen. Op dat laatste 
vlak pro� leert Visser zich steeds 
sterker. Onder meer scholenver-
eniging PCBO Smallingerland 
en scholengemeenschap SGSO 
Fryslan hebben een beroep op zijn 
uitgebreide kunde gedaan. 

“Iedereen kan een kwast of een 
hamer in de hand nemen. 
Maar door een beroepsexpert in 
de arm te nemen, weet je zeker dat 
het goed komt.” De coördinatie 
van de bouw en budgetbewaking 
beschouwt Visser als de sterkste 
punten van zijn bedrijfsvoering. 
“Ik lever maatwerk binnen elk 
gesteld budget en kan met trots 

vermelden dat ik altijd binnen 
de opgelegde � nanciële grenzen 
ben gebleven.” Verder voorziet 
Visser in  technische opnames 
en rapportages van woningen en 
bedrijfsgebouwen voor makelaars 
en hypotheekverstrekkers. 

Voor contact of een gesprek kunt 
u contact opnemen.

Bouwkundig Tekenbureau 
Mink Visser
Reinder de Vriessingel 22
9218 RP Opeinde
T: 0512-764769
F: 084-7322661
M: 06-43018530
E: info@minkvisser.nl
I: www.minkvisser.nl 

Bouwkundig Tekenbureau Mink Visser 
levert maatwerk binnen elk budget

Ontmoet jezelf via paarden!  
 
Wil je meer (zelf)vertrouwen 
ontwikkelen, grenzen leren stellen, 
omgaan met emoties, depressie of 
burn-out? Verlang je ernaar om je 
weer thuis te voelen bij jezelf?  
 
Paarden reageren op wat er bij jou van 
binnen speelt. Als ervaren coach stel ik 
je verhelderende vragen. Via de reacties 
van de paarden krijg je een andere kijk 
op de dingen waar je mee worstelt. Dat 
geeft lucht en nieuwe energie. 
 
Zelf ervaren? Kom naar een Kennismakingsworkshop of maak een afspraak 
voor individuele begeleiding. Ook ’s avonds en op zaterdag.  
Meer informatie, data en opgave: 
www.zelfbewustmetpaarden.nl 
Anneke Hamstra, De Wilgen, 0512 542552 / 06 21225396 
 
 
128 x 93 mm 

Vrieswijk 6 B, 8103 PB Raalte
Postbus 246, 8100 AE Raalte
Tel: 0572 - 362240
E-mail: its@its-projects.nl
Internet: www.its-projects.nl

AANBESTEDINGSPROJECTEN EN 
OVERHEIDSOPDRACHTEN

Groot in ervaring met alle juridische aspecten 
van inkoop en 

ONTZORGT OPDRACHTGEVERS BIJ 
EUROPESE AANBESTEDINGEN



Een aandeel in elkaar

Kom langs op één van onze vestigingen voor meer informatie.

Wij delen uit! Heb je een TopKid-, RegenboogRekening of InternetSparen, haal

dan snel het koningsdagpakket.  In dit pakket zitten veel hulpmiddelen die je

kunt gebruiken op de markt tijdens Koningsdag. Veel succes bij de verkoop!

Koningsdagpakket voor onze jonge klanten

op
Koningsdag?

Wil jij ook
een

kraampje

Graffitikunst tijdens 
Koningsdag in Museum Dr8888
Dit jaar gaan we met Flo-Art onder leiding van Folien Brouwer 
graffi tikunst maken. Op panelen gaan we met sjablonen ons 
eigen schilderij maken met gebruik van spuitbussen. Donderdag 
27 april van 13-16 uur, starttijden: 13.00 uur, 14.00 uur. en 15.00 
uur. De workshop is gratis.
 
Museum Dr8888, Museumplein 2, 9203 DD, Drachten

Café-Bar ‘t Skûtsje

De hele dag een

gezellig terras

Noordkade 106b

Live muziek
Vanaf 14:00

DRACHTEN

KONINGS
DAG

Tjitze
Leo Klok

POP / ROCK / JAZZ LEREN  DRUMMEN ? 
LEREN DRUMMEN VOOR IN EEN BAND ? 
Lessen voor jong en oud door enthousiaste ervaren docent. 
Leslocatie: Drachten.  
(Indien drumstel aanwezig, tegen meerprijs ook 25Km rondom Drachten mogelijk) 

4 DRUMLESSEN (30 MINUTEN PER LES): € 35,00 
Vervolglessen per 4 lessen € 60,00   

ORANJE AANBIEDING DRUMLES 

Voor meer informatie/aanmeldingen: 
Bel: 06 –13394580 of 
Mail: lerendrummen@hotmail.com 
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Bij ons bent u  
géén nummer!
Van der Laan Medical is de fiscale en financiële 
adviseur voor de vrije beroepen. Uw onafhankelijke 
adviseur met een persoonlijke aanpak en met oog 
voor ondernemerschap binnen de gezondheidszorg.

Natuurlijk staan wij ook voor het MKB klaar met onze 
expertise.

Tjalling Wagenaarstraat 1  
9203 SP Drachten
tel: 0512 - 542493
info@vanderlaanmedical.nl
www.vanderlaanmedical.nl

Drumhealing op 
zondag 21 mei
Drachten - Elke derde zondag van de maand geeft Lilian 
Kreuijer een drumhealing aan de Theo van Doesburgstraat 46 in 
Drachten. Aansluitend hebben deelnemers de gelegenheid over 
hun ervaringen te tekenen of schilderen.
 
Vanaf 10:00 uur zijn de deelnemers welkom om rustig een gra-
tis kopje kruidenthee te drinken en even met elkaar kennis te 
maken. Om 10:30 begint de drumhealing, waarbij Lilian intuïtief 
gebruik maakt van de sjamanendrum, haar stemgeluid, de ratel, 
veren, natuurstenen, krachtdieren en krachtvoorwerpen. Elke 
drumhealing is daardoor weer anders en uniek. Naar aanleiding 
hiervan kunnen de deelnemers hun ervaringen d.m.v. tekenen 
en schilderen weergeven. Hierna kan dit eventueel gedeeld 
worden met de anderen. Teken- of schilderervaring is niet 
nodig.
 
Een drumhealing kan er voor zorgen dat mensen in een diepe 
rust en ontspanning komen. Klanken en trillingen brengen ver-
zachting voor lichaam, geest en ziel. Voor meer informatie en/
of opgeven kunt u contact opnemen via lilian.kreuijer@hotmail.
com of 0512- 549 641. Zie ook: www.healingearth.nl.Houtlaan 13 A   -   9203 AN  Drachten   -   info@dansstudiodrachten.nl

DANS JE MEE? 
PEUTERSDANS EN KLASSIEK BALLETUITGELICHT >



De aanbiedingen zijn geldig t/m 15 juni 2017. Ze gelden niet i.c.m. andere acties, kortingen of waardebonnen. 
Kijk op www.medipoint.nl/showmodellen voor een overzicht van winkels waar hoog-laagbed showmodellen aanwezig zijn.

Winkellocaties | Drachten,  Jade 32

Wij beginnen 
uitgeslapen 
aan onze dag!
Goede hulpmiddelen voor uw comfort

Lenen, huren en kopen 088 - 10 20 100  www.medipoint.nl/lenteactie

   

   
Boxspringbed Timeless
Voldoet aan alle zorgcertifi ceringen  

Senioren smartphone
Makkelijk te bedienen en simlockvrij

199.- voor 159.- 

Dit boxspringbed onderscheidt zich, omdat het uitgerust is met 
alle zorgfuncties van een hoog-laagbed.
• Makkelijk te verrijden en op te maken
• Eenvoudige elektrische handbediening
• In hoogte verstelbaar (38 - 80 cm)
• In meerdere kleuren verkrijgbaar
• Leverbaar met diverse accessoires

Kunt u niet op de genoemde demodag? Maak vrijblijvend een 
afspraak via 088 - 10 20 100 of www.medipoint.nl/thuisservice

Gezond slapen? 
Probeer het Timeless bed.
Uitgeslapen wakker worden, zodat u voldoende energie heeft om 
er lekker op uit te gaan, daar helpen we u graag bij. Voldoende 
en goed slapen is namelijk belangrijk om tot rust te komen en te 
herstellen. Kom naar de demodag Gezond Slapen en ontvang 
gratis slaapadvies!

Persoonlijk advies van onze specialisten
Tijdens deze dag krijgt u uitleg en advies over gezond slapen 
en het Timeless bed. Probeer het bed uit en ervaar het comfort. 
Bovendien profi teert u van diverse gratis extra’s bij aankoop. We 
zien u graag tegemoet in onze winkel, de koffi e staat voor u klaar!

Waar en wanneer
Winkel Drachten, Jade 32
Vrijdag 12 mei 2017

 

Meer informatie over de demodag 
of direct inschrijven: Bel 088 - 10 20 100, ga 
naar www.medipoint.nl/demodagen of vraag het in de winkel

al vanaf 
1599.-

Tweepersoonsbed vanaf 3999.- 
nu al vanaf 3199.-

Eenpersoonsbed vanaf 1999.-   
nu al vanaf 1599.-

GPS waarschuwingszender
Hulp bij een noodsituatie

129.- voor 99.99 
 

Rolstoel G-Logic
Keuze in frame en bekleding kleur

499.- voor 399.- 
 

Rollator Travixx
Lichtgewicht en exclusief design

299.- voor 239.- 

Met GRATIS 
powerbank 

batterij t.w.v. 
24.99


