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Colofon

Dit jaar ben ik voor de eerste keer als  
burgemeester betrokken bij de Oranje-
activiteiten in Smallingerland. Een poos  
terug maakte ik kennis met een aantal men-
sen van het Oranje Comité Drachten. Toen 
ik daar ‘s avonds thuis nog eens aan terug  
dacht, realiseerde ik me dat ik hartstikke 
nieuwsgierig ben naar de manier waarop 
in Smallingerland Koningsdag en 5 mei  
gevierd wordt én hoe de 4 mei herdenking in 
Drachten vorm krijgt. Toen daarna de voor-
bereidingen vorderden, werd ik alleen maar 
nieuwsgieriger.  

Trots op groep vrijwilligers!
Wij kunnen trots zijn op de groep vrijwil-
ligers, van bestuursvoorzitter tot verkeers- 
regelaar, die zich inzet om deze evenementen  
te organiseren en die er in slaagt om grote 
groepen uit de samenleving te betrekken 
bij de Oranje momenten in april en mei.  
Oranje is de kleur die ons land verbindt en 
die mensen verbindt; ongeacht huidskleur, 
aard of geslacht. De Dodenherdenking op 4 
mei is nu nog net zo belangrijk en actueel als 
in 1945. We herdenken dan de slachtoffers 
van oorlog en geweld en mogen hen nooit 
vergeten. Zij hebben hun leven gegeven voor 
onze vrijheid. 

Ik wens dat het prikkeldraad, dat dit jaar 
het thema is van de herdenking en soms 
spreekwoordelijk aanwezig is in onze samen-
leving, haar scherpe punten verliest. Laten 
we het draad dat dan overblijft gebruiken 
om naar elkaar uit te gooien. Maak connec-
tie. Samen staan we sterk; herdenken we op  
4 mei en vieren we feest op Bevrijdingsdag en 
Koningsdag. In deze Oranjekrant vindt u een 
overzicht van de verschillende activiteiten. Met 
dank aan het Oranje Comité.

Tom van Mourik
Burgemeester

Na het feest staan we stil………en gaan weer verder
Koningsdag 2018 is voor Noord-Nederland 
bijzonder. Het koningspaar is met de konink-
lijke familie in Groningen. Daarom pakken 
we in Drachten extra uit! We maken er een 
bijzondere dag van. Een dag met extra veel 
geweldige muziekgroepen en theater. Een 
prachtig stuk cultuur is op straat te beleven. 
Daarvoor hoef je echt niet naar Groningen. 
Alle onze artiesten staan in deze Oranjekrant 
genoemd. Het Oranje Comité Drachten heeft 
van de gemeente Smallingerland een gewel-
dige impuls gekregen om van deze dag 
iets moois te maken en dat is zeker gelukt. 
Onze mensen hebben met een enorme inzet 
zorg gedragen voor een feestelijke ambi-
ance in Drachten. De koepel is er weer. Dat 
geeft alleen al een oranjegevoel. Fijn dat we  
sponsoren hebben kunnen vinden die daar-
toe hebben bijgedragen. Het is ons ook 
gelukt om het centrum van onze stad van 
vlaggen te voorzien. De inrichting van het 
centrum met de activiteiten is deze keer wat 
anders dan u gewend was. 

De vrijmarkt voor de kinderen is verplaatst naar 
de Noord- en Zuidkade in het centrumdeel. 
Het Museumplein wordt nu het Foodcenter 
van Drachten! Op het Raadhuisplein vinden 
we weer de diverse attracties voor de kids. 
Daar staan ook een aantal marktkramen die 
u kunt huren om wat gerieflijk uw spullen 
voor de vrijmarkt te verkopen. Verder is er 
natuurlijk in het centrum op de vrije plekken 
weer ruimte om uw spullen aan de man of 
vrouw te brengen. 

Opening onder de koepel!
De officiële opening van onze Koningsdag 
is om 12.00 uur onder de koepel en wordt 
verricht door burgemeester Tom van Mourik. 
Daarna maken we met genodigden een rond-
gang door het centrum. Na Koningsdag volgt 
4 mei. We willen dan stilstaan bij hen die hun 
leven hebben gegeven voor de vrijheid die u 
en ik vandaag beleven of die op een andere 
manier het slachtoffer zijn geworden van 
oorlogshandelingen. De stille tocht begint 

onder het Carillon met Drumband Oerterp en 
bij het monument speelt CMV Concordia.  Bij 
het Van Haersmapark treedt dit jaar Maarten 
Peters op. Bekend van o.a. zijn lied ‘Bevroren 
Tranen’. Hij zal met beeld en zang een bijdra-
ge leveren aan de herdenking. De leerlingen 
van de basisscholen Het Mozaïek en It Ambyld 
en van het voortgezet onderwijs Singelland 
zijn weer aanwezig bij de monumenten die 
door hen geadopteerd zijn. Wij vinden het 
geweldig dat ook de jonge mensen zo betrok-
ken zijn bij dit moment van herdenken. Ik 
roep een ieder op daar bij te zijn. 

Ik wil u allen een Koningsdag toewensen 
die ons verbindt, een dag die we 
met elkaar in goede harmonie 
mogen vieren. Ik zie u graag 
op 27 april en op 4 mei.

Jan van der Wouden, 
voorzitter Oranje 
Comité Drachten 

“Ik ben erg nieuwsgierig naar de viering 
van Koningsdag in Drachten”
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De Oranjekoepel èn de 
vlaggen, ze zijn terug in 
het centrum!
Een aantal jaren prijkt in het centrum in de zomermaanden op ons Carillon een Oranjekoepel. 
Het is een ideaal centraal punt om ook bij minder goed weer ‘onder dak’ allerlei culturele  
activiteiten voor het voetlicht te brengen. Vorig jaar helaas geen koepel en geen feestelijke vlag-
gen, omdat we niet over voldoende middelen beschikten om dit te financieren. De koepel zelf 
is namelijk een geschenk van het Oranje Comité Drachten aan de gemeente, maar de opbouw 
is een jaarlijkse kostenpost.

Dankzij een bijdrage van diverse andere sponsoren, is het dit jaar mogelijk om de Oranjekoepel 
weer op te bouwen. Ook door een aanpassing van de subsidie van de gemeente kunnen  
we weer vlaggen in het centrum laten hangen. Voor ons en voor u betekent dit dat het  
centrum van Drachten er weer feestelijk uitziet. Een feest voor ons allen, waar iedereen van  
kan genieten!

Voor info 
kijk op de 
website
De website van het Oranje Comité 
Drachten werd vorig jaar geheel ver-
nieuwd. U kunt daar alle informatie vin-
den over de festiviteiten op Koningsdag 
en de dodenherdenking. En vanzelf-
sprekend ook de contactgegevens van 
de bestuursleden zijn op de website 
aangegeven. 

Nieuwe leden Oranje Comité stellen zich voor
Ilse Sikkenk-Spall 
Ilse is een geboren 
Drachtster en opgegroeid 
met twee oudere broers. 
Getrouwd met Bob en 

moeder van 2 kinderen en 2 bonuskinde-
ren. Jarenlang ervaring als kledingadviseuse 
bij verschillende Drachtster bedrijven. Haar 
hobby is zingen en ze treedt regelmatig op in 
en rondom Drachten. Ook begeleidt ze een 
zanggroep in zorgcentrum De Warrenhove 
en zingt voor dementerende ouderen lied-
jes van toen. Door de betrokkenheid met 
Drachten en ervaring in de muziek, is ze toe-
getreden in het Oranje Comité. Een mooie 
aanvulling om creatief haar steentje bij te 
dragen voor een fantastische Koningsdag en 
een bijzondere 4-mei herdenking.

Greetje Visser
Greetje Visser is in 
Sneek geboren,  maar 
al jarenlang woonachtig 
in Drachten. Moeder van 

2 kinderen en oma van 3 kleinkinderen. 
Greetje is zelfstandig ondernemer en is 

daarnaast een organisator die met plezier 
van alles wil organiseren en coördineren 
en is daardoor betrokken bij de organisatie 
van diverse activiteiten en evenementen. 
In haar vrije tijd is koken een passie en 
hobby en ze houdt van reizen. Met haar 
organisatietalent is Greetje gevraagd door 
het Oranje Comité Drachten om betrok-
ken te zijn bij Koningsdag, de 4-mei her-
denking en eens in de vijf jaar, de 5-mei 
viering.

Anita van der Meer
Anita is geboren 
en opgegroeid in 
Groningen, maar nu 
al jaren woonachtig in 

Drachten samen met haar partner Nico 
Rodenburg, ook Oranje Comitélid. Ze is 
een van een “drieling” en heeft 3 broers.  
Na vele jaren bij de ABNAMRO en 
Rodenburg Interieurs te hebben  
gewerkt, heeft ze samen met Nico 
Rodenburg besloten de zaak te verkopen 
en meer tijd te besteden aan verre reizen.  
Ook houdt ze van koken en het 

Bourgondische leven. Anita was al jaren-
lang betrokken bij het Oranje Comité 
Drachten en is zelf vorig jaar ook toege-
treden. 

Robert Pepernoot
Op vijfjarige leeftijd 
verhuisde Robert van 
De Westereen naar 
Drachten. Hij is getrouwd 

met Esther Visser en ze hebben twee  
kinderen. Robert is werkzaam in het  
onderwijs en eigenaar van zijn bedrijf 
Rolgordijnen-Smallingerland. Jarenlang 
was hij voorzitter en hoofdtrainer bij de 
Reddingsbrigade Drachten. Robert hecht 
veel aan inzet voor maatschappelijke 
belangen. In zijn vrij tijd is hij veel in de 
natuur te vinden met het gezin en vrien-
den als vogelaar. Tevens is hij werkzaam 
als voorzitter van de activiteitencommis-
sie van vogel- en zoogdieren opvang De 
Fûgelhelling in Ureterp. Robert ziet het 
Oranje Comité Drachten als een kostbaar 
erfgoed die tradities in ere houdt en wil 
zich daarvoor graag inzetten.

Locaties voor 
activiteiten en 
muziek op 
Koningsdag 
27 april 2018

-  De vrijmarkt voor de kinderen is ver-
huisd van het Museumplein naar de 
Noord- en Zuidkaden (vanaf Carillon 
tot de bewaakte fietsenstalling/
Torenstraat)

-  Er wordt dit jaar extra opgelet dat  
daar geen volwassenen handelswaren 
aanbieden

-  Het Museumplein wordt FOODPLAZA! 
Alle horeca is te vinden op het 
Museumplein, samen met Doppio  
en De Lachende Koe kunt u daar 
terecht voor een lekkere (warme)  
hap en drinken.

-  De meeste kinderactiviteiten zijn te 
vinden op het Raadhuisplein, dat weer 
omgedoopt wordt tot Koningsplein!

-  Op de pagina’s 9 en 11 vindt u alle 
artiesten en bands die optreden en op 
welke locatie in het winkelcentrum

-  De Kaden organiseert zelfstandig 
muziekoptredens bij de horeca, dit valt 
niet onder de verantwoordelijkheid 
van het Oranjecomité

Van links naar rechts vooraan: Lolke Lindeboom, Jan van der Wouden, Ilse Sikkink, Nico Rodenburg, Greetje 
Visser, Chris de Weerd, Robert Pepernoot. Achteraan: Anita van der Meer en Henk Slootweg.

Foto: Harry v.d. Linde

Ook in 2018 laat Pizzeria La Strada
u genieten van haar aanbiedingen
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Geridderden 2017
Volgens traditie worden een dag voor 
Koningsdag enkele inwoners van 
Smallingerland verrast met de onder-
scheiding en geridderd in het gemeente-
huis. Op de foto van Eddy Joustra staan 
de geridderden van vorig jaar samen 
met voormalig burgemeester Tjeerd van 
Bekkum.

Marktkramen te huur voor 
vrijmarkt Koningsdag
Het Oranje Comité Drachten is druk bezig met de voorbereidingen voor een feestelijke 
Koningsdag 2018. Vanzelfsprekend is er weer een vrijmarkt in het Drachtster centrum. Om 
het verkopen comfortabeler te maken, is het mogelijk om een echte kraam te huren! Voor 15 
euro kan deze gereserveerd worden bij het Oranje Comité, die op Koningsdag ook zorgt voor 
vervoer/opbouw! Er zijn veertig kramen beschikbaar, dus wees er snel bij. Reserveren kan bij 
Robert Pepernoot, tel. 06-44904593.

Verhuisbedrijf Prinsen trouwe sponsor van Koningsdag
Het Oranje Comité is dankbaar dat 
verschillende sponsoren belangeloos en 
kosteloos materiaal beschikbaar stellen voor 
de activiteiten op Koningsdag. Verhuisbedrijf 
Prinsen is zo’n sponsor. Artiesten kunnen 
gebruik maken van de bedrijfswagens  
en optreden, zodat ze een mooi overdekt 

podium hebben. Verhuisbedrijf Prinsen  
staat bekend om zijn veelzijdigheid en 
flexibiliteit en dat blijkt ook altijd weer 
op Koningsdag. Op verhuisgebied 
is er veel mogelijk, particuliere 
verhuizingen, internationale verhuizingen, 
projectverhuizingen, distributie en transport, 

interne verhuizingen en inboedelopslag. 
Voor alles wat met verhuizen te maken 
heeft kan men terecht bij de onderneming.  
Ze zijn bovendien een Erkend Verhuisbedrijf 
dat garanties biedt bij verhuizingen en  
sinds november 2016 aangesloten bij 
Euromovers Nederland.

“Het is mooi om de emoties 
van mensen vast te leggen” 
Arthur Feelders (foto links) uit Drachten is de huisfotograaf van het Drachtster Oranje 
Comité. De 60-jarige ervaren etaleur is sinds 2010 betrokken bij de Koningsdag en 
herdenkingsdagen in Drachten. Hij draagt het koningshuis een warm hart toe. Toen hij 
Máxima bij toeval in 2016 in Franeker kon fotograferen, was dat een bijzonder moment. 
“Ik vroeg haar of ik de foto mocht nemen, ze stemde hartelijk toe en zwaaide enthou-
siast”, vertelt Arthur Feelders over dit bijzondere moment. De bedrijfsnaam is inmid-
dels wel bekend: Feelders Fotografie. Omdat de retail erg verandert, specialiseert de 
autodidact zich naast het etaleren, op product- en interieurfotografie en onlangs ook op 
reportages. Voor het Oranje Comité maakt Feelders elk jaar nieuwe foto’s van het comité 
en tijdens de Koningsdag ziet u de huisfotograaf door het centrum de festiviteiten vast-
leggen op de gevoelige plaat. Ook op 4 mei bij de herdenking doet Arthur plechtig zijn 
werk. “Het is bijzonder om emoties vast te leggen bij die speciale momenten.” Neem een 
kijkje op www.feeldersfotografie.nl om resultaten van Arthur zijn opdrachten te bekijken.

Arthur Feelders maakte in 2016 deze foto met 
toestemming van Koningin Máxima 

in Franeker – foto Feelders Fotografie

Foto: Eddy Joustra 

Montage Oranjekoepel door Mennens
De koepel op het Carillon in het centrum van Drachten is na een jaar afwezigheid terug en 
wordt wederom geplaatst door Mennens Groningen B.V. Vanaf 2010 draagt dit bedrijf de 
Koningsdag in Drachten een warm hart toe en zorgt het bedrijf voor een degelijke opbouw, 
die behoorlijk vakmanschap vereist. Mennens is dé specialist op het gebied van staalkabel, 
hijs- en hefmiddelen en valbeveiliging. Meer dan 100 jaar kennis en ervaring maakte 
van Mennens de marktleider in de Benelux. Uniek is de zeilmakerij waarover Mennens 
Groningen B.V. beschikt. Hier worden o.a. podia, huiven, hoezen e.d. vervaardigd voor met 
name de industrie. Elk product is uniek en op maat gemaakt voor de klant. In 2010 mocht 
de zeilmakerij van Mennens Groningen B.V. de Oranjekoepel leveren die jaarlijks rond de 
feestdagen in april op het Carillon geplaatst wordt. 
www.mennens.nl 
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Johan Schlecht in 
Noorderbuurt bij C&A
Johan Schlecht is een toetsenist/ zanger die al 
vele jaren ervaring heeft in het (live) muziek-
circuit. 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 dis-
coband 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 leef-
tijd. Een gezellig optreden in de Noorderbuurt 
bij C&A wordt u geboden waarbij de voetjes 
zeker van de vloer kunnen!

De beste stuur-
lui varen door het 
hele centrum
Met hun boot ‘de Casco’ varen de beste 
stuurlui van haven naar haven, van kroeg 
naar kroeg en van liefje naar liefje. Zij moeten 
dan wel roeien met de riemen die ze hebben, 
maar geen water is hen te diep en het glas is 
bij hun altijd halfvol. Deze muzikale matrozen 
zingen overal waar de meisjes zijn (“daar was 
laatst een meisje loos..”) en nog zeker dertig 
andere stoere zeemansliedjes in de kleinere 
cafés aan de haven. Daarnaast hebben ze 
een onuitputtelijk repertoire van romantische 
melodieën en versierserenades uit alle wind-
streken. Op Koningsdag ‘varen’ zij door het 
het hele centrum, mis hen niet!

Contradiction op Museumplein
De magie van een dansend en meezingend publiek, zwetend en feestend op nummers van 
nu en weleer, kun je je het voorstellen? Dat is waarom Jeanette en Cynthia destijds hun oude 
bekenden vanuit het coverband circuit optrommelden om een lekkere frisse coverband op te 
richten: Contradiction! Swingende, funkende, groovende, soulvolle en rockende covers worden 
vol overgave over het publiek uitgerold. Contradiction met bandleden zorgt voor een uitzinnig 
publiek. Met covers van Incognito tot Earth, Wind and Fire, elk optreden moet spraakmakend 
worden! Kom naar het Museumplein op Koningsdag om het optreden te horen en te zien!

Merkel & Vannix, figurentheater door het hele centrum
Een figurentheater walkact op Koningsdag door het hele Drachtster centrum! U komt ze vast 
tegen: twee aparte wezens op weg met gigantische rugzakken vol verzamelde avonturen 
in de vorm van herinneringen en ervaringen. Zij blijven verzamelen, immers: alles is van 
waarde. Maak vast kennis:

Jøttnjøl
Jøttnjøl komen van ver. Waar ze vandaan komen weet niemand, en waar ze naartoe gaan 
weet men al evenmin, maar nu zijn ze hier. Hun nieuwsgierigheid is zo onstuitbaar. Zij snuf-
felen aan het leven, uw leven en verwonderen zich over wat u achterlaat en wat u met u mee-
draagt. Wie bewaart zijn schatten nog die hij vroeger aan het strand vergaarde? Wie heeft ze 
nog; de allereerste knikker, of juist de laatste, een paperclip, een gedroogd bloempje, een 
gelukssteen, gewone ongewone dingen, persoonlijke schatten waar in een grotemensenle-
ven geen plekje meer voor gevonden kan worden. Jøttnjøl zorgen graag voor uw en hun 
schatten, zij hebben plaats genoeg, op zoek naar immer meer struinen zij stad en land af op 
zoek naar de ultieme ervaring van geborgenheid. Een bijzondere ontmoeting, die in ieder 
geval in uw hart ruimte zal vinden. Jøttnjøl.

MellonBalls 
treden op onder 
Carillon (koepel)
MellonBalls is een professionele cover-
band die net even anders is. Het reper-
toire sluit aan bij de bezoekers en deze 
vijf ervaren mannen zorgen overal voor 
een geslaagd feest.  Zo stonden ze in 
feesttenten, dorpsfeesten, bedrijfsfees-
ten, theaters, clubs, bruiloften, konings-
feesten en gewoon in het café. Een (te) 
gekke energieke band waar het plezier 
voorop staat. Toch willen de mannen 
ondertussen wel zo strak mogelijk spe-
len. Soms gewoon spelend wat men 
roept, soms strak van de lijst maar 
altijd een feestje. Ronkende bassen, 
strakke drumpartijen, gillende gitaren, 
Hammondsounds, een zanger met strot 
en een hoog entertainmentniveau. Ga 
het ervaren op Koningsdag onder het 
Carillon.

The Young Bunch 
bij Marktzicht
Wij zijn een groep van 11 vrienden uit 
Rottevalle die allemaal wat noten kunnen 
spelen, maar vooral met zijn allen heel 
veel plezier maken. We spelen Folk/Pop 
covers maar af en toe zit er ook een 
verrassend nummer tussen. We zijn een 
‘zooitje ongeregeld’, maar met zo veel 
verschillende instrumenten en enthousi-
asme wordt het altijd een feestje.

SOULTRAIN in Noorderbuurt bij C&A
Alle musici van Soultrain speelden eerder in bekende en minder bekende pop/soulbands 
en hebben ruime ervaring met diverse muziekstromingen. Naarmate de band meer ging 
optreden werd duidelijk dat de “soul” een erg belangrijke plek begon in te nemen en dat 
die muziekstijl heel goed lag in de groep. De krachtige stem van Hennie (Franklin) Dolsma, 
de stevige basis en een paar geweldige solisten maken dat de band klinkt als een soulklok. 
De band bestaat uit:
Hennie Dolsma (zang) Dutch Concert/Rocking Tigers/ Tiger e.v.a. bands
Marten Miedema(trompet) Div. bands /studiowerk
Bert Veldkamp (bas+zang) ZOO/KAYAK/ Ekseption/Stroatklinkers e.a. 
Eddie Meijer (toetsen+zang) ZOO/Kangaroo/Soulrays/Frontpage e.a.
Marinus Elzinga(gitaar) Highway/Second skin/Soulrays e.a
Wally van der Reijd (drums) Progenitive/Rocking Tigers/e.v.a. 
Jony Fens ( sax) Botulisme/Rolling Man/ e.a.
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Ronald Nihot bij Doopsgezinde Kerk in Zuiderbuurt
Ronald Nihot heeft ruim 30 jaar ervaring. Elk optreden is maatwerk, omdat ieder publiek weer anders is. Persoonlijke wensen en verzoeknum-
mers zijn uiteraard ook mogelijk. Alle grote hits uit de Sixties, Seventies, Eighties, tot heden komen voorbij. Sfeervolle muziek op een aange-
naam volume! Een greep uit het repertoire ; The Beatles, Rolling Stones, Moody Blues, The Byrds, The Eagles, Billy Joel, James Taylor, CCR, 
Albert Hammond, U2, Supertramp, Boudewijn de Groot etc. Liedjes om heerlijk naar te luisteren of om op te dansen. De muziek uit inmid-
dels het gouden tijdperk van bovengenoemde periode is bepalend geweest voor vele generaties. U kunt genieten op Koningsdag bij de 
Doopsgezinde kerk in de Zuiderbuurt van deze ervaren zanger met gitaar!

Moto Delicato voor 
een ijskoud succes!
Moto Delicato is een concept dat is voortgekomen vanuit een passie voor motoren en onder-
nemen. Hein van der Helm (18) runt samen met zijn tweelingbroer Cas en vader Gerard en met 
het verkoopteam dit jonge bedrijf. Ze werken met alleen maar rijdende voertuigen: een oldtimer 
Fiat 500, twee oldtimer motoren met zijspan en een ijsbakfiets. En bieden een combinatie aan 
van populaire en unieke smaken biologisch en ambachtelijk ijs. Het ijs van Moto Delicato is  
(h)eerlijk, vers en handgemaakt. Voor info mail naar motodelicato@gmail.com 

Second Generation ter hoogte 
van bewaakte fietsenstalling 
(Noord/Zuidkade)
De band Second Generation is een vijfpersoonsformatie met zangeres Yasmin aan het front, 
die de jaren 70/80 muziek met nummers o.a. van Aretha Franklin, Joss Sone,Jill Scott en 
natuurlijk dancemusic uit onze roots op eigen(wijze) manier te presenteren.

De band bestaat uit: Yasmin Zangeres / Enzo Toetsen / Denny Guitar / Rudolf Drums / Pede 
Bas en Geluidsman Dennis. Het motto is: FUN and PLEASURE en effe iets anders dan... 
kom kijken en swingen op Koningsdag ter hoogte van de bewaakte fietsenstalling (Noord/
Zuidkade).

Museumplein is het foodplaza op Koningsdag
Bij een feestelijke dag als Koningsdag hoort natuurlijk een bijpassend hapje/drankje of lekker ijsje. Op het museumplein bij Doppio en De Lachende Koe staan verschillende foodtrucks en een ijskraam en zijn terrassen 
aanwezig om gezellig met elkaar wat te eten of te drinken. Dikkies Palingroker, Hendriks Wafels en Surinaamse broodjes van Paul zijn ook aanwezig om ‘ de inwendige mens’  te verwennen! Onderstaand vindt u nog meer 
horeca-ondernemers, die voor u klaarstaan op het Foodplaza op het museumplein.

Min 12 schept 
ijs op het 
Raadhuisplein!
Welbekend van de winkel aan de Zuidkade, 
maar ook actief met ijsverkoop van de 
ijskar, staat Min 12 met heerlijk vers ijs op 
Koningsdag op het Museumplein.

Super Indo
Super Indo is een Indonesisch concept van 
broer en zus die samen een cateringbe-
drijf runnen. De twee ontwikkelen nieuwe 
Asian Fusionfood gerechten in hun foodlab 
in Groningen. De gerechten zijn origineel 
en authentiek van smaak, Westerse hapjes 
die worden getransformeerd tot eigentijds, 
modern Asian fusionfood. Ben je benieuwd? 
Kom naar hun exotische hut op het plein en 
laat je verassen.

Wood´n´Smoke 
Bij het horen van de naam loopt het water bij velen al in de mond. Vol trots gaan zij als kleine 
ondernemer al weer zij derde jaar in. Dit jaar gaan zij dan ook weer flink roken op onder 
andere Koningsdag, om de fijnproevers weer te laten genieten van hun heerlijke producten 
zoals traditionele Pulled Pork, gerookte kipspiezen en gerookte runderburgers. Buiten de 
evenementen die zij draaien gaan zij dit jaar ook meer richten op bedrijfscatering op locatie. 
Meer informatie op www.wood-smoke.nl
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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 Drachten heeft weer een gevarieerd aantal artiesten gecontracteerd, die zorgen voor een feeste-
lijke 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 voor de 
volwassenen is er veel te beleven. Er staan 40 kramen voor de vrijmarkters klaar, zie hiervoor op pagina 7 voor meer info.
De logo’s van de bedrijven op deze pagina zijn van de sponsoren van het Oranje Comité Drachten, die wij erg dierbaar zijn! Denkt u ook aan hen als u iets nodig bent? 

The Young BunchCafé 
Marktzicht

Waterballen demo reddingsbrigade

Thalenpark

• Smelne eigen band
• Terras

Legenda 
 Vrijmarkt gebied
 Route van de trein

Reglement 
vrijmarkt 
27 april 2018
Op 27 april 2018 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 stra-
ten op plattegrond aangegeven. Het gebied 
van de Kaden in het centrum is uitsluitend 
voor de kinderen. Het Raadhuisplein is 
deels evenemententerrein voor kinderen 
en vrijmarkt. Dit is terrein voor Koningsdag 
activiteiten. Er mag 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 
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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 zo’n 20 minuten door Drachten dus niet.  
U kunt alleen in- en uitstappen op het Raadshuisplein.

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
• Foodplaza gezamelijke 
horeca en Museum DR8888 

Carillon tot Torenstraat
vrijmarkt alleen voor kinderen

The Young BunchCafé 
Marktzicht

Mellon Balls
Poppentheather 
“De kleine zon”

Second Genaration

Ronald Niholt

Contradiction

John Schlecht & 
Soultrain afwisselend

Carillon

Gratis fietsenstalling

Waterballen demo reddingsbrigade

EHBO en centrale 
Post Oranjecomite 
Doopsgezinde kerk

• Smelne eigen band
• Terras

vrijmarkt met 
marktkramen 
(te huur)

• Zweefmolen
• Kop van Jut
• Draaimolens 
• IJs van Min12
• Suikerspin
• Pony ritjes
• Voetbalspel
•  Eendjes in  

het water
• Klimwand
• Sprinkussen
(geen auto’s
toegestaan)

landman
MULTI-schoonmaak

PROGRAMMA 
KONINGSDAG
07.00 uur: Vrijmarkt, zie deze platte-
grond op pagina 12 en 13. Het vol-
ledige reglement is te vinden op  
www.oranjecomitedrachten.nl

12.00 uur: Opening onder het Carillon 
door burgemeester Tom van Mourik 
en Jan v.d Wouden, voorzitter OC. 
Gezamenlijk wordt het Wilhelmus 
gezongen met Ilse Sikkenk. Het feest-
programma in het centrum duurt tot 
ca. 16.30 uur.

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

Horeca De Kaden organiseren eigen 
feestelijkheden op Koningsdag

Toiletwagen

Trein & station
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Koningsdag is natuurlijk 
Kinderactiviteiten-dag!
Op Koningsdag kunnen ook gezinnen met kinderen zich uitstekend vermaken in het Drachtster 
centrum. Ten eerste is de vrijmarkt voor kinderen erg leuk om  een zakcentje bij te verdienen 
door de verkoop van tweedehands spullen. Dat kan dit jaar vanaf het Carillon tot aan de krui-
sing Noord/Zuidkade. 

Maar op het Raadhuisplein, oftewel het ‘Koningsplein’, staan de draaimolen, het luchtkussen, 
de klimwand en de pony’s weer klaar voor kinderlijk vertier! Voor een lekker ijsje, Brusselse 

wafel en poffertjes wordt de 
inwendige mens verwend. Het 
poppentheater speelt onder 
het Carillon verschillende voor-
stellingen. Het wordt zo voor 
iedereen een erg gezellige dag! 

Stap in de trein! 
Vanaf het Raadhuisplein is  
ook de starthalte voor het 
treintje, dat af en aan door  
het centrum rijdt. Maak gebruik 
van de leuke kortingsbon  
op pagina 13!

Poppentheater De Kleine Zon 
onder Carillon
Ook dit jaar speelt het reizende poppentheater De Kleine Zon uit Huizen weer vier voor-
stellingen. Twee optredens voor de allerjongsten vanaf 2 jaar over WOLLETJE TIM op de 
boerderij om 12.00 en 15.30 uur  en twee voorstellingen vanaf 4 jaar van JAN KLAASSEN 
EN DE HUISBAAS.

“Jan klaassen belaagt door huurverhoging”
Poppentheater De Kleine Zon presenteert de voorstelling “JAN KLAASSEN EN DE 
HUISBAAS”. Met traditionele handpoppen worden JAN KLAASSEN EN KATRIJN ten tonele 
gevoerd. De recente huurverhoging en het nijpende gebrek aan geld doet de spanning 
tussen de echtlieden flink oplopen. Als de huisbaas zijn centen komt ophalen en zelfs de 
geliefde fautuil van Otepoetje (de moeder van Katrijn) in beslag neemt, is de ellende 
compleet. Een de oude kist uit de kelder zorgt voor een spectaculaire ontknoping. Frouke 
van Zomeren omlijst de voorstelling met accordeonmuziek en haar niet aflatende enthou-
siasme.

Locatie: onder het Carillon (koepel)
Aanvang voorstellingen om 12.00, 13.00, 14.30 en 15.30 (wijzigingen voorbehouden)
Betreft de voorstelling PAS OP WOLLETJE TIM: Een voorstelling over een lammetje dat 
even alleen moet blijven omdat de moeder geschoren moet worden voor de verjaardag 
van de Koning. Er zijn allemaal dieren rondom de boerderij die op hun eigen wijze op het 
kleine schaapje willen passen. Kom je ook?

Bevrijdingsdagconcert 5 mei in Drachten groots opgezet
Brassband De Bazuin uit Oenkerk en het Interkerkelijk Mannenkoor Drachten (IMD) hebben de handen ineen 

geslagen om de vreugde over deze 73e Bevrijdingsdag in 2018 muzikaal te laten weerklinken tijdens een 

gezamenlijk feestelijke concert op 5 mei 2018 in de Oase, Ringweg 3 in Drachten. 

Tijdens het concert zal ook Iris Kroes uit 
Drachten optreden. De dirigenten van het 
Interkerkelijk Mannenkoor, Freddy Veldkamp 
en van de Brassband de Bazuin, Klaas van 
der Woude, staan borg voor kwaliteit bij dit 
concert. Met daarbij de medewerking van Iris 
Kroes met harp en zang, Geert Westerhof, 
tenor solist en begeleiding van koor en solist 
door Wilco Veldkamp, wordt dit een onverge-
telijke muzikale avond.

De Brassband De Bazuin 
Brassband De Bazuin Oenkerk is geen profes-
sioneel gezelschap, maar dat blijkt bepaald 
niet uit het niveau waarop de band presteert. 
De getalenteerde musici van de band komen 
allemaal uit (de omgeving van) Fryslân. In de 
afgelopen jaren maakte de band naam en 
faam met succesvolle samenwerking met ver-
maarde zangers, zangeressen en instrumen-

tale professionals. De Bazuin komt op festivals 
en concoursen uit in de hoogste afdeling. De 
ingrediënten komen dikwijls uit het klassieke 
repertoire, maar de band speelt even gemak-
kelijk (eigen interpretaties van) werken uit 
musicals en de popmuziek. Lichtvoetigheid en 
verrassing kenmerken elke uitvoering. 

Interkerkelijk Mannenkoor Drachten: 
Het Interkerkelijk Mannenkoor Drachten (IMD) 
is al vele jaren in Drachten en in geheel 
Friesland en de omliggende Provincies een 
begrip. Het koor is opgericht in 1960 als 
Mannenkoor “Gode zij‘d Eer” in latere jaren 
wordt de naam gewijzigd in “Interkerkelijk 
Mannenkoor Drachten”. Momenteel telt 
het koor 115 leden, die iedere maandag-
avond niet alleen vanuit Drachten maar ook 
uit Groningse en Drentse dorpen naar de 
Zuiderkerk in Drachten komen om te repe-
teren onder de gedreven leiding van dirigent 
Freddy Veldkamp. Het repertoire is veelzijdig, 
regelmatig wordt opgetreden in kerkdiensten 

en ook worden er ieder jaar enige concerten 
georganiseerd. Met enige regelmaat werd 
er een CD opgenomen en ook Radio en TV 
optredens werden verzorgd. 

Iris Kroes
Eigenlijk kunnen we zeggen: “Wie kent Iris 
niet”, geboren en getogen in Drachten in 
1992 en toen ze nog niet kon praten, kon ze 
al zingen. Met haar prachtige stem en haar 
muziekspel op de harp bezorgt ze al jaren niet 
alleen Nederlands maar ook Internationaal 
vele toehoorders kippenvel. In 2014 startte ze 
haar eerste theatertournee “Thûs” en ook trad 
ze op tijdens de Herdenkingsdienst van de 
vliegramp MH17 met de song: “I still cry” live 
uitgezonden door CNN.  

Wilt u dit bijzondere concert meemaken, 
bestel alvast uw kaarten, want vol = vol!
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Kaarten te bestellen á € 12,50 p.p. via 
www.imddrachten.nl op de link Concerttickets

Oranje Comité Drachten 
organiseert bevrijdings-
festival 2020!
Het lijkt nog heel ver weg, maar op 5 
mei 2020 is het 75 jaar geleden dat 
ons land bevrijd werd. En dat wordt in 
Drachten uitbundig gevierd met een heus 
bevrijdingsfestival! De gemeente heeft 
het Oranje Comité Drachten gevraagd 
om de organisatie op zich te nemen. “We 
hebben ook 70 jaar bevrijding gevierd 
in Drachten in een uitgebreide vorm, 
dat werd een groot succes”, laat Lolke 
Lindeboom, lid van het Oranje Comité 
Drachten weten. “In 2020 wordt het wel 
iets anders opgezet, namelijk als een 
echt bevrijdingsfestival met verschillende 
optredens en activiteiten.” 

“We hebben twee jaar de tijd en die 
zal omvliegen, zo gaat het toch met 
een groot event”, vervolgt Lindeboom. 
Gelukkig is het Oranje Comité Drachten 
uitgebreid met een aantal enthousi-
aste leden, die we hard nodig heb-
ben om alles op tijd te regelen”, aldus 
Lindeboom, die ook altijd betrokken is bij 
de 5-mei bevrijdingsconcerten. 

Dit jaar valt het concert op 5 mei (zie hier-
naast) niet onder de verantwoordelijkheid 
van het Oranje Comité, maar wordt door 
het Interkerkelijk Mannenkoor Drachten, 
in samenwerking met De Bazuin uit 
Oenkerk georganiseerd.
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CMV Crescendo Drachten in Rispinge
CMV Crescendo Drachten bestaat uit drie harmonieorkesten (ruim 110 leden/leerlingen) en 
bestaat al 102 jaar. Ieder jaar op Koningsdag (voorheen Koninginnedag) verzorgt CMV Crescendo 
Drachten met veel plezier een concert in één van de verzorgingshuizen te Drachten. Dit jaar 
wordt opgetreden in Rispinge. Onder het genot van een kopje koffie en oranjekoek (!) zitten de 
bewoners meestal al te wachten om te luisteren en eventueel mee te zingen 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 op www.crescendodrachten.nl 

Oranje Comité blij met optredens 
door lokale muziekverenigingen
Het Oranje Comité heeft goede contacten met de plaatselijke muziekverenigingen in de gemeente Smallingerland. Zij treden sinds jaar en dag belangeloos 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 Warrenhove
De Drachtster Harmonie is een harmonieorkest dat in maart 1946 is opgericht en 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 ze verschil-
lende uitstapjes naar Duitsland gemaakt. Het orkest kan nog wel enkele enthousiaste leden 
gebruiken, zoals mensen die bariton (euphonium), saxofoon of trombone spelen. Klarinettisten 
zijn ook altijd welkom, eigenlijk iedereen die het leuk vindt in een Harmonieorkest te spelen en 
al enige ervaring heeft. Op Koningsdag 2018 treedt de Drachtster Harmonie op in het zorgcen-
trum de Warrenhove. www.drachtsterharmonie.nl

CMV Concordia in NeiBertilla  
Concordia vierde vorig jaar het 95-jarig bestaan. Concordia bestaat uit 33 leden, waarvan 11 
jeugdleden. Dankzij het aantal groeiende leerlingen heeft Concordia, sinds de zomer, een 
jeugdorkest in het leven geroepen genaamd LoCo. LoCo (foto) staat voor LeerlingenOrkest 
Concordia en is tevens een Italiaanse muziekterm. 

Elk jaar is CMV Concordia op Koningsdag van de partij en geeft een concert bij een van 
de zorgcentra in Drachten.  Dit jaar zal dit in NeiBertilla zijn en komt Concordia samen met 
haar jeugdleden een koningsconcert verzorgen.  De volgende optredens staan dit jaar op 
het programma: 
- 4 mei dodenherdenking in Van Haersmapark
- 20 mei, 1e Pinksterdag kerkdienst begeleiden in de Zuiderkerk
- 25 en 26 mei optredens bij de Turfroute (Drachten en Leeuwarden)
- 1 juni optreden tijdens de slotavond van de Avond4daagse
- 24 juni  de Schippersdienst begeleiden (t.o. Grand Café De 2 Heeren)
- 30 juni optreden CH2018 in Leeuwarden

Muziekvereniging Polyphonia uit 
Rottevalle speelt in Zorgcentrum de Wiken
Muziekvereniging Polyphonia is opgericht op 1 oktober 1899, waarna eerst 2 jaar naamloos 
is gemusiceerd. In 1902 kreeg het fanfarekorps de naam Fleurich Op. In 1931 werd Fleurich 
Op omgedoopt tot Polyphonia. 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 jubileumconcert gespeeld door een orkest van 65 personen, bestaande uit 
leden en oudleden. Op dit moment bestaat muziekvereniging Polyphonia uit 20 leden, die 
onder leiding staat van dirigent Oene Krist. De optredens bestaan uit diverse vaste items, 
zoals een nieuwjaarsconcert, voor- en najaarsconcert, donateursconcert en het jaarlijkse 
Smallingerlandfestival. Verder heeft Polyphonia nog vele andere activiteiten gedurende het 
gehele jaar. Polyphonia speelt al vele jaren op voorheen Koninginnedag en tegenwoordig 
Koningsdag in één van de verzorgingscentra in Drachten. Tijdens deze “Koningsconcerten” 
zit er 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 oranje-
koek. Het is als muzikant altijd een dankbare taak om de bewoners van een zorginstelling 
op deze bijzondere dag te laten genieten van een uurtje fraaie fanfaremuziek, dat altijd zeer 
gewaardeerd wordt. Dit jaar speelt muziekvereniging Polyphonia op vrijdag 27 april haar 
“Koningsconcert” in Zorgcentrum De Wiken in Drachten.Foto B-orkest CMV Crescendo Drachten, foto Albert AllemaFoto B-orkest CMV Crescendo Drachten, foto Albert Allema
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Het Oranje Comité Drachten heeft voor de dodenherdenking op 4 mei dit jaar als thema Prikkeldraad gekozen (zie pagina 21). Vorig jaar was het thema ‘Veteranen’. Nederland telt ongeveer 115.250 veteranen. 

Tijdens de dodenherdenking in het Van Haersmapark bij de oorlogsmonumenten komen op 4 mei steeds meer belangstellenden om gezamenlijk te herdenken. Hierbij zijn ook steevast enkele veteranen aanwezig.  

Sommigen dragen het ‘veteranenpak’ of alleen hun militaire baret. Sinds vorig jaar is het Veteranencafé Drachten opgericht, één van de initiatiefnemers is veteraan Nederlands Nieuw Guinea Frans Middelkamp uit 

Drachten. Hij vertelt hier zijn indrukwekkende verhaal over zijn dienstperiode.

“De geur van het eiland, je vergeet het nooit weer...”
Achtendertig jaar lang dacht hij er niet aan. Acht-en-dertig jaar...Frans Middelkamp (76) noemt het aantal 

jaren een paar keer in het interview. En ook ‘toeval’ komt regelmatig voorbij. “Ik weet niet of ik er zo blij mee 

ben, dat het na zoveel jaren weer opgerakeld werd eerlijk gezegd, maar ja...wat doe je eraan.” Frans zucht. 

Aan het einde van het gesprek in de gezellige woonkamer in zijn woonplaats Drachten, is de doorgaans fitte  

zeventiger best wat vermoeid. “Ik moet een paar dagen bijkomen hoor, als ik er intens over gepraat heb of de 

jaarlijkse veteranenreünie heb gehad. Dat is nu eenmaal zo.”

Frans moest als 19-jarige jongen in 1960 in 
dienst. Samen met zijn broer, die in leeftijd 
amper een jaar met hem scheelde. En dat 
kwam het gezin Middelkamp, met tien kinde-
ren, in Nijverdal helemaal niet goed uit. Want 
de beide jongens werkten, net als vader, al mee 
in de textielbranche. Ze brachten ook inkomen 
binnen voor de rest van het grote gezin. “Ik 
trachtte mij nog af te laten keuren daar in 
Hengelo, maar daar trapten ze niet in. Sterker 
nog, een adjudant koos mij zelfs uit en wilde 
dat ik mee naar Nederlands Nieuw Guinea ging. 
Mijn ouders tekenden niet en daardoor werd 
het in januari 1961 een gedwongen dienstplicht 
van 12 maanden naar het tropische eiland,  dat 
voor een deel een Nederlandse kolonie was. 
Na een onverwachte verlenging werden het 
uiteindelijk 15 hele lange maanden.”

‘Klein oorlogje’
Met de oude foto’s uit de albums (“die stonden 
bijna veertig jaar hier in de boekenkast hoor, ik 
keek er nooit naar”) komen ook de verhalen 
los. Alhoewel Middelkamp beslist geen stoere 
verhalen hier wil vertellen, maar zich wel reali-
seert dat Nieuw Guinea-veteranen helaas vaak 
vergeten worden. “Een klein oorlogje wordt 
het ook wel genoemd”, vertelt zijn Friese 
echtgenote Janneke, als ze later even aansluit 
bij het gesprek. Begin jaren 60 werd daar 
de oorlog gevoerd met Indonesië. Pas toen 
de Amerikanen zich na twee jaar strijd mee 
gingen bemoeien en bij voormalig minister 
van Buitenlandse Zaken Joseph Luns bekend 
maakten dat ze Nederland niet zouden steu-
nen, werden de Nederlandse troepen terug-
gehaald. Maar in het heetst van de strijd in die 
twee jaar oorlog, waren Frans Middelkamp 
en zijn dienstmaten in de vochtige hitte op 
patrouille, als ze niet op het kazerneterrein te 
vinden waren. “In het begin was het vooral de 
stellingen maken, kijken waar de vijand aan 
wal kon komen. Ik behoorde tot de infanterie, 
dat betekende dus wekenlang lopen met lood-
zware bepakking.” 

Niet schrijven naar huis
Hij schreef zijn ouders geen brieven in die peri-
ode. En dat werd hem wel kwalijk genomen. 
“Op een gegeven moment heeft mijn moeder, 
na vragen aan defensie, een getypte brief gekre-
gen van de ‘Aalmoezenier’(Roomskatholieke 
geestelijk verzorger – red.). Die brief heb ik 
pas gelezen na het overlijden van mijn vader.” 
Frans pakt de bewuste brief uit een houten 
sigarendoosje, waar ook nog foto’s uit die 
dienstperiode te vinden zijn. De nette getypte 
brief van de Koninklijke Landmacht vertelt dat 
ze zich maar niet ongerust moeten maken, want 
met hun zoon Frans was het dik in orde. Maar 
helaas wil hij niet terug schrijven, stond in de 
brief. De waarheid was wat anders, legt de vete-
raan uit. “Wat moest ik hen schrijven? Ik houd 
niet van leugens en ze zouden liever niet lezen 
wat ik daar meemaakte, nam ik aan. Dus schreef 
ik maar niet, maar daar had ik later wel spijt 
van. Mijn ouders waren lange tijd doodonge-
rust. Mijn moeder heeft een kapitaal aan kaars-
jes in de katholieke kerk uitgegeven voor mijn 
levensbehoud”, lacht Middelkamp. Soldaten 
die regelmatig wat kleine fouten maakten door 
bijvoorbeeld te laat te komen of iets niet goed 
uitvoerden kregen celstraf. Frans heeft daar-
door alle cellen bekeken op de kazerne. “Het 
werd vaak een optelsom en was ik weer aan 
de beurt zeg maar. Ik weigerde ook wel dienst 
hoor. Kon mij niet veel schelen, naar huis ging 
ik eerst toch niet immers. Maar één keer haalde 
de sergeant mij uit de cel, om drie weken op 
patrouille te gaan. Toen we terugkwamen van 
de zware tocht, bracht hij mij keurig terug in 
de cel, voor de laatste drie dagen die nog open 
stonden. Geen medelijden, straf is straf zei hij.”

Geen vragen?
En toen Frans na een onverwachte verlenging 
van de dienstplicht eindelijk naar huis mocht en 
weer in Nijverdal was, vroeg niemand hem iets. 
“Dat zit mij nog wel eens dwars hoor. Ze zeggen 
dat we als veteranen er niet over praten, maar 
werd óns wel iets gevraagd? Echt niet! Het leven 
ging gewoon verder. De voorzitter van de voet-
balvereniging kreeg er lucht van dat ik er weer 
was en vroeg mij direct weer voor het eerste 
elftal. Of er niets aan de hand was geweest. 
Maar ja, dat konden ze ook niet vermoeden”, 
zegt de veteraan bedenkelijk en op dat moment 
ook met emotie. Daardoor bleef het 38 jaar 
lang een geheim in zijn hoofd en niet bewust 
eigenlijk ook voor zijn omgeving.

Niet alle dienstplichtigen en hun leiders kwa-
men weer terug naar het vaderland. Negen 
Nederlandse gesneuvelden en ook vele sol-
daten die daar ziek werden of verongelukten, 

bleven achter op de begraafplaats op het 
eiland. Dat  eigenlijk door de Papoea’s wordt 
bewoond, maar die werden verjaagd, omdat 
het een zeer olierijk land is. “We kregen hulp 
van de plaatselijke Papoea’s, zij kennen het 
eiland op hun duimpje en de geluiden. Prima 
verkenners!”, herinnert Frans zich nog goed.

Gesneuveld
Het lijkt of de oorlog in Nieuw Guinea ergens in 
de geschiedenisboeken is weggestopt. “Maar 
er zijn soldaten gesneuveld en wij waren als 
jonge jongens wel degelijk heel vaak doods-
bang, dat gevoel is niet uit te leggen. Gelukkig 
hadden we bij de 5e lichting een hele goede 
sergeant, die in Korea had gevochten, dat gaf 
vertrouwen. Ik ken sindsdien wel het geluid 
van inslaande kogels en ook de geur van het 
eiland kan ik zo terughalen.” Bij Frans bleef 
vooral de schrikreactie hem achtervolgen, als 
een litteken van die periode in zijn jeugdjaren. 
Maar de andere herinneringen kwamen pas 
weer boven toen hij bij toeval in 2000 op een 
camping in Zuid Frankrijk liep en daar een 
evenbeeld van een dienstmaat van hem tegen-
kwam. “Ik trilde ervan, zo raar was dat, alles 
kwam boven, na 38 jaar.” De jongen bleek de 
zoon van dienstmaat Johan te zijn. Die vervol-
gens zijn vader belde en het bijzondere contact 
tussen de oud-dienstmaten werd weer gelegd. 
Er ontstonden meer contacten na die periode, 
zo’n 17 jaar geleden. “We hebben nu jaarlijks 
een reünie van ons bataljon. De vijfde lich-
ting waren wij. Een aantal veteranen, die wel 
opgespoord zijn, komen nooit en willen beslist 
geen contact. Reken maar dat er levens gete-

kend zijn door die jeugdjaren in dienstplicht 
in Nieuw Guinea. Vergeet daarbij ook niet de 
veteranen oud-Indiëstrijders. Vroeger hoorde 
je het wel mensen zeggen over anderen: ‘die 
heeft de Tropenkolder’. Ik begreep het wel 
beter, maar praatte er verder niet over.”

Terug in Nieuw Guinea
In 2010 keerde Frans met Janneke terug naar 
Nieuw Guinea en bezocht de bekende plek-
ken waar hij verbleef en die hij zo weer op 
kan noemen. “Ik voelde toch de behoefte om 
daar weer te gaan kijken. Toen het vliegtuig 
aankwam en ik de trap afliep, rook ik direct 
die welbekende geur. En het weer was net zo 
vochtig warm!” Frans vond de oude kazerne  
in Sorong terug en op het eiland Jefman 
zelfs de barakken met de slaapplekken van 
ooit. “Het was net of de tijd 50 jaar stil had 
gestaan...”

Alweer kwam het toeval daar in Nieuw Guinea 
op zijn pad. Want tussen alle donkergetinte 
bevolking, liep daar zowaar een blanke man 
en bleek hij ook uit Middelkamp zijn dienst-
periode te zijn. In het hotel ontmoetten ze 
nog iemand en ook pater Piet, waar Frans al 
vanuit Nederland contact mee had gezocht. De 
pater nam hen allemaal mee in de auto voor 
een tour over het eiland. “Een hele bijzondere 
vakantie kan ik zeggen en blijkbaar heeft dat 
allemaal zo moeten zijn. Na 38 jaar. En toeval? 
Dat bestaat niet, daar ben ik inmiddels wel 
achter gekomen.”

Tekst en foto’s Marijke van der Hoek

Veteranencafé Drachten elke 3e zaterdag van de maand open
Een opvang zoals er nu is voor veteranen die op missie zijn geweest was er lange tijd niet. 
“Dat is pas van de laatste jaren met de missies naar Afghanistan. Maar de mannen die voor 
die tijd dienden hebben soms een zware dobber om het normale leven op te pakken”, legt 
Frans Middelkamp uit. Daarom werd hij mede-initiator van het Veteranencafé Drachten, dat 
vorig jaar gestart is in Café Scooters aan de Noordkade. “Ik hoop dat we daarmee in een 
behoefte voorzien. De opkomst is elke keer verschillend, maar zeker de moeite waard om 
mee door te gaan. Gewoon om weer eens bij elkaar te zijn. Het hoeft ook niet altijd over 
die dienstperiode te gaan in het Veteranencafé. Er komen allemaal personen uit verschil-
lende dienstperioden, ook leuk om van elkaar te vernemen hoe hun tijd is verlopen, vaak 
wel herkenbaar voor iedereen.” Het Veteranencafé wordt elke 3e zaterdag van de maand 
gehouden in Café Scooters aan de Noordkade. Van 15.00 tot 18.00 uur. De eerstvolgende 
is op zaterdag 19 mei en zaterdag 16 juni informatie via .ljvogelzang@gmail.com en frans.
middelkamp@ziggo.nl

Frans Middelkamp bekijkt het 
fotoboek uit zijn dienstperiode.

Foto’s uit Frans zijn dienstperiode herinneren 
aan Nederlands Nieuw Guinea. Ook de brief 
aan zijn ouders van Defensie in 1961.

Foto’s uit Frans zijn dienstperiode herinneren 
aan Nederlands Nieuw Guinea. Ook de brief 
aan zijn ouders van Defensie in 1961.

2018 19



www.oranjecomitedrachten.nl

Wie herdenken we? 
4 mei is de dag waarop we in het gehele land alle Nederlandse oorlogslachtoffers her-
denken. Herdacht worden allereerst al diegenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
zijn omgekomen of vermoord. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen voor het eerst 
in een oorlog, naast militairen, ook op een bewuste wijze grote aantallen 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 73 jaar geleden, leven we in Nederland in 
vrede en veiligheid. Toch is er in de afgelopen 73 jaar geen dag voorbij gegaan of er 
ergens in de wereld woed een oorlog. In al deze jaren dat we hier in vrede en veilig-
heid leven is Nederland bij meer dan 50 oorlogssituaties en vredesoperaties 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 jong tot oud 
die met elkaar veel plezier hebben in het maken van muziek en show. Vorig jaar vierden ze het 
50-jarig jubileum. Showband Oerterp heeft verschillende afdelingen zoals een majorettegroep, 
colorguards en een band met o.a. Slagwerk, xylofoons, fluiten en saxofoons.

Thema voor 4 mei 2018: Prikkeldraad
Prikkeldraad is het thema voor de dodenherdenking op 4 mei 2018. Prikkeldraad is een 
bekend product. Het wordt gebruikt voor de afrastering van stukken terrein. Soms om 
het vee binnen te houden. Ik kan mij nog herinneren dat mijn vader op zijn boerderij 
altijd een paar rollen had liggen. Prikkeldraad kwam ik weer tegen toen ik in militaire 
dienst ging. Daar heette het ‘prikkeldraad tordeer’. Ik begreep al vlot dat laatste woord. 
Het was een soort van draad, met daaraan iets wat op kleine mesjes leek. Als het afgerold 
werd, bleef het liggen in grote lange rolvormige slangen. Daar kon je niet overheen en 
niet doorheen. Het leverde akelige snijwonden op. Gevangenen in de kampen verbleven 
achter prikkeldraad tordeer. Gevangenen in de kampen verblijven achter prikkeldraad 
tordeer, alsof het dieren waren. Vluchtelingen die we niet verder willen laten gaan, wordt 
hun doortocht verhinderd door prikkeldraad tordeer. Prikkeldraad is in welke vorm dan 
ook altijd een product geweest dat er voor zorgde dat de mensen gevangen, vastgezet, 
begrensd en gewond werden. 

Stilstaan
Prikkeldraad verwondt het lichaam, maar prikkeldraad verwondt ook de menselijke ziel.  Wij 
herdenken al die mensen die achter het prikkeldraad zaten of zitten. We staan stil bij de prik-
keldraadgangers van alle tijden en plaatsen. In het bijzonder herdenken we onze landgeno-
ten, die hun leven gaven voor onze vrijheid. Maar ook hen die van elders kwamen en voor 
onze vrijheid vielen. We denken ook aan hen die naar andere landen gingen en omkwamen 
voor de vrijheid van anderen. We staan stil bij de bevrijders van het prikkeldraad.

Voorzitter Oranje Comité Drachten, Jan van der Wouden

Zitplaatsen tijdens dodenherdenking 
Omdat het Oranje Comité graag ook de oudere generatie, die meestal zelf de oorlog 
hebben meegemaakt, wil ontvangen bij de dodenherdenking zullen dit jaar ook weer 
stoelen geplaatst worden ter hoogte van de vijverrand aan de kant van de Stationsweg. 
Vrijwilligers zullen ouderen en personen die niet lang kunnen staan, een 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.

Arthur Feelders FotografieArthur Feelders FotografieArthur Feelders Fotografie

Maarten Peters zingt bij herdenking in Haersmapark
Zanger, gitarist en veelzijdig muzikant Maarten Peters zal optreden bij de 4-mei herdenking in 
Drachten in het Van Haersmapark. Hij heeft zijn poëtische liederen verzameld onder de titel 
‘Bevroren tranen’ en er een unieke muziekvoorstelling van gemaakt. De liederen en voorstelling 
zijn gezongen op zeer bijzondere plaatsen en momenten waaronder de grote 4 mei herdenkingen 
op Kamp Westerbork en op het Nationale Ereveld in Loenen, de voorstelling was te zien in april 
2015 in Schouwburg de Lawei. De zanger/gitarist maakt ook deel uit van de ‘Best of Britain’, samen 
met Edward Reekers, Brenda van Aarsen, Syb van der Ploeg. 

Maarten Peters begon op 11-jarige leeftijd met gitaar spelen. In 1984 verving hij Wil Theunissen als 
gitarist van de Frank Boeijen Groep. Aanvankelijk voor twee weken, maar dat werd uiteindelijk 
twee jaar. In die tijd formeerde hij ook een eigen band, Maarten Peters and the Dream. Daarnaast 
schreef hij liedjes voor onder meer Margriet Eshuijs en Willeke Alberti. Ook werkte hij samen 
met Belinda Meuldijk om liedjes te schrijven voor Rob de Nijs. In 1999 bracht hij weer een eigen 
single uit: De treinen hebben kleur. Hij zong het tijdens de dodenherdenking in kamp Westerbork. 
Hem werd gevraagd meer presentaties aldaar muzikaal te omlijsten. Hierbij ontmoette hij beeldend 
kunstenares en verzetsstrijder Truus Menger, voor wie hij Bevroren tranen schrijft, dat wordt 

gezongen bij de Auschwitzherdenking. Voor het album Time van 
Margriet Eshuijs schreef hij niet alleen diverse nummers, maar bedacht 
hij ook het concept, en deed de arrangementen en productie. Ook 
voor Rob de Nijs en anderen blijft hij schrijven. Via de tournee Margriet 
Eshuijs In Concert keerde Maarten Peters in 2004 terug naar de theaters.

www.bevrorentranen.nl
www.facebook.com/bevrorentranen

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 vrijdag 4 mei
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 tamboers-
sectie Showband Oerterp
19.15 uur: Aankomst in het Van 
Haersmapark:
•  Uitleg, overdenking monumenten en 

thema Prikkeldraad” door speaker Lolke 
Lindeboom

•  Kranslegging bij de monumenten
•  Zang Maarten Peters

•  Toespraak door burgemeester  
Tom van Mourik

•  Spelen van koraalliederen door muziekver-
eniging Concordia Drachten o.l.v. Durk Krol

20.00 uur: Taptoesignaal gevolgd door 2 
minuten stilte
•  We zingen samen twee coupletten  

(1 en 6) van Het Wilhelmus
• 2e bijdrage zang Maarten Peters
•  Rondgang langs de monumenten 

onder het spelen van koraalliederen 
Muziekvereniging Concordia Drachten  
o.l.v. Durk Krol

Herdenkingsconcert Allégresse
Mauthausen Cyclus van Mikis Theodorakis
Op 4 mei ‘s avonds om 21.00 uur geeft algemeen gemengd koor Allégresse een herdenkings-
concert in de Doopsgezinde Kerk aan de Zuiderbuurt in Drachten. Centraal in het programma 
staan de liederen van de Mauthausen Cyclus van de Griekse componist Mikis Theodorakis. De 
liederen gaan over het concentratiekamp Mauthausen. De teksten zijn gebaseerd op gedichten 
van Jakov Kambanellis, die zelf Mauthausen overleefde. Het koor Allégresse staat bij dit con-
cert onder leiding van dirigent Erik Kammenga en wordt op de piano begeleid door pianiste 
Chanyang Park. De entree is gratis en de kerk is open vanaf 20.30 uur.
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