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Colofon

Als burgemeester ben ik al jaren betrokken 
bij de Oranje-activiteiten in de gemeentes 
waar ik  werkte. Dit jaar mag ik als kersverse 
burgemeester van Smallingerland meemaken 
hoe het Oranje Comité van Drachten deze 
bijzondere dagen organiseert. Ik ben ook heel 
benieuwd naar de manier waarop Koningsdag 
gevierd wordt en hoe 4 mei wordt herdacht. 

Koningsdag 
Koning Willem-Alexander viert op zaterdag 27 
april zijn 52e verjaardag. Wij feliciteren hem 
van harte hiermee en danken hem voor de 
goede wijze waarop hij Koningschap vervult! 
We vieren feest op Koningsdag. Ik hoop dat 
u ook dit jaar deze dag groots gaat vieren in 
een heerlijke voorjaarszon. Ik kijk er naar uit 
om in heel Smallingerland volop vlaggen en 
oranjewimpels te zien wapperen en wens u 
alvast veel plezier en gezelligheid toe. 

Herdenkingsthema “Verzet”
Dit jaar staat het thema verzet centraal bij de 
herdenking op 4 mei. Verzet tijdens de oorlog, 
het verzet dat ons vandaag nog inspiratie kan 
bieden. Tijdens mijn eerste dagen als burge-
meester viel mijn oog op de verzetsplaquette 
in de hal van het gemeentehuis. De plaquette 

hangt er ter nagedachtenis van de zes mede-
werkers van het belastingkantoor in Drachten 
die tijdens de bezettingsjaren in de Tweede 
Wereldoorlog zijn omgekomen. Het belas-
tingkantoor was tijdens de bezettingsjaren een 
haard van verzetspraktijken. Onder andere 
jonge ambtenaren die door de bezetters wer-
den aangewezen om in de Duitse oorlogsin-
dustrie te gaan werken, waren hier onderge-
doken. Dit klinkt misschien gemakkelijk, maar 
verzet is nooit een simpele keuze. Ik heb dan 
ook enorme bewondering voor verzetshelden, 
voor mensen die in verzet durven komen.

Vrijheid
Naast het herdenken op 4 mei is het belang-
rijk om onze vrijheid te vieren. Eigenlijk zou 
je elke dag moeten vieren, vieren dat we 
in vrijheid kunnen leven, dat we in vrijheid 
kunnen spreken en discussiëren en dat we 
een Grondwet hebben waarin onze vrijheden 
verankerd zijn.
Tot slot wil ik graag de vele vrijwilligers en met 
name het Oranje Comité danken voor hun 
inzet bij de organisatie van de festiviteiten, de 
herdenking en de prettige samenwerking. 

Burgemeester Jan Rijpstra

TWEEDUIZEND NEGENTIEN: KONINGSDAG EN 4 MEI
Vandaag ligt de Oranjekrant er weer en staat 
weer vol met nieuws over Koningsdag en de 
Nationale Herdenking op 4 mei. Koningsdag 
is in Drachten traditioneel een dag met veel 
muziek en zang in het centrum. Ook het 
lopend theater zal niet ontbreken. Het Oranje 
Comité heeft er weer alles aangedaan om 
het centrum van Drachten in feeststemming 
te brengen!
U bent allemaal weer welkom in het centrum 
van Drachten. We willen er weer een prachtig 
feest van maken. We hebben in het centrum 
weer artiesten staan die zorgen voor muziek, 
theater om zo een gezellige sfeer te schep-
pen. Op het Foodplaza (Museumplein) kunt 
u de inwendige mens versterken. Er is alles 
aanwezig voor een lekker hapje en drankje, 
natuurlijk met een passend stuk muziek. We 
hebben ook de koepel weer geplaatst. Het 
oranjegevoel is zo weer optimaal zichtbaar in 
ons centrum. We zien u hopelijk allemaal op 
de vrijmarkt in het Drachtster centrum. 
Om 12 uur gaan we officieel  Koningsdag 

2019 openen en dat zal gebeuren door onze 
nieuwe burgemeester de heer Rijpstra. Het 
programma voor deze dag vindt u elders in 
de krant. Het Raadhuisplein is traditioneel 
gevuld met attracties voor de kinderen. Ook 
ons treintje is er weer en de vertrouwde 
kortingsbon staat in deze krant. Onze markt-
kramen staan er en zijn nog beperkt te 
huur. De vrijmarkt voor de kinderen is net 
als vorig jaar op de Noord- en Zuidkade. 
Rond een uur of vijf is de vrijmarkt ten 
einde en wil ik ons team alvast bedanken: 
Nico, Anita, Greetje, Ilse, Chris, Robert, Henk, 
Wibo, Gerke, Lolke en de vele vrijwilligers en 
sponsoren die ons hebben geholpen.

Herdenken
Op 4 mei willen we stilstaan bij hen die 
zich verzet hebben tegen onderdrukking en 
onvrijheid en daarvoor de hoogste prijs heb-
ben betaald. We herdenken hen in het Van 
Haersmapark om 20.00 uur. De stille tocht 
begint onder het Carillon om ca 19.00 uur. 

In het Van Haersmapark treedt Hans Wempe 
op,  o.a. bekend van de Tomkeliedjes. Hij 
zingt en speelt voor ons passende liederen. 
We zorgen er weer voor dat beeldschermen 
aanwezig zijn, zodat ieder alles goed kan 
meemaken. De scholen Singelland, It Ambyld 
en het Mozaïek doen mee aan de kransleg-
ging. Vooraf hebben zij in het onderwijs 
aandacht aan de 4 meiherdenking besteed. 
Op deze wijze blijft het herdenken leven. 
We  nodigen u daarom allemaal uit om erbij 
te zijn. 
Koningsdag en 4 mei zijn twee momenten 
in het jaar die ons in harmonie bij elkaar 
brengen en ons samenbinden in feest 
en herdenking. Laten we er met 
elkaar zijn.

Jan van der Wouden, 
voorzitter Oranje Comité 
Drachten 

“Ik verheug mij als kersverse burgemeester 
op Koningsdag 2019 in Drachten!”

Foto: Team Horsthuis
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Bij een gratis waardebepaling 
zorgt u voor de ko�e 

en wij voor de Oranjekoek!

www.frieswijkmakelaar.nl

Persoonlijk
Doelgericht

Scherp tarief

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 

* 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 

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

All-you-can-eat    -    Live cooking

Raadhuisplein 55, 9203 EA Drachten  |  0512 - 779 898 www.restaurantomnia.nl

Grenzeloos genieten voor groot en klein
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Een bijzonder verhaal van twee geridderde inwoners
“We waren elkaars geheim om bij de huldiging te zijn!”
Twee jaar geleden werden Gretha de Wilde-
Beldman en Teddy Mulder-Baron volledig 
verrast bij het gemeentehuis in Drachten. Het 
was 26 april, een dag voor Koningsdag. De 
één dacht dat ze voor de ander kwam, die 
geridderd zou worden. Maar tot hun grote 
verrassing kregen ze allebei het lintje! Een 
bijzonder verhaal achter deze ‘lintjesregen’ 
van 2017.

“Ik ben er gewoon mee opgevoed om iets 
voor een ander te doen, zonder dat daar iets 
tegenover hoeft te staan”, zegt Gretha de 
Wilde-Beldman stellig. “Ik ging als 18-jarige 
al wekelijks naar een groot gezin om de 
zwangere moeder even te helpen. Heel 
normaal.”

Ze kwam als 21-jarige pasgetrouwde vrouw 
naar Drachten en maakte kennis met 
Friesland. “Als ik er weer aan denk hoe 
verlegen ik toen was!”, vertelt ze lachend. 
Met haar echtgenoot kwam ze in Drachten 
in het vrijwilligerswerk terecht. “Vanuit zijn 
familie was vrijwilligerswerk ook heel logisch, 
zo ben ik er eigenlijk ook mee ingegroeid. 
Zoiets geef je door en zie ik ook weer terug 
in mijn kinderen.” Bij Drachtster Boys leerde 
ze Teddy Mulder kennen. Beide achtjarige 
zonen voetbalden destijds met elkaar bij 
de Drachtster voetbalclub. Dertig jaar lang 
deden Teddy en Gretha samen trouw de 
kantinedienst op donderdagavonden.

Lange lijst vrijwilligersactiviteiten
De lijst van vrijwilligersactiviteiten van beide 
dames is lang en vooral ook de duur van 
die activiteiten. Gretha de Wilde (75) was 34 
jaar lid van de werkgroep van gastvrouwen 
van ziekenhuis Nij Smellinghe, 20 jaar actief 
voor de wandelsportvereniging en vervulde 
ook verschillende functies bij de Protestantse 
kerk. Daarbij is ze ook  gastvrouw/vrijwilliger 
van Drachtster Boys.“Ik werkte ruim 27 jaar 
parttime bij Thuiszorg De Friese Wouden 
in de thuiszorg. Het ging allemaal gewoon 
samen inderdaad.” 

Ook Teddy Mulder (77) haar activiteiten 
zijn zeer verschillend en voor een lange 
periode, naast dat ze dertig jaar parttime als 
onderwijzeres werkte aan de lagere school 
in Nij Beets. Ze deed vrijwilligerswerk voor 
Pax Christie Sneek en was voor de korfbal-
vereniging actief, maar ook voor de kerk en 
nog steeds doet ze de ledenadministratie van 
Drachtster Boys. “Dat is eigenlijk wel teveel 
nu, maar er is nog steeds geen vervanging 
gevonden.” Bij de voetbalvereniging werd 
ze al eerder gehuldigd tot Vrijwilliger van 
het Jaar. Dertien jaar geleden werd Teddy 
Mulder weduwe, maar zette haar vrijwil-
ligerswerk door.

Gretha de Wilde haar echtgenoot is in 1992 
overleden op 49-jarige leeftijd en werd het 
vrijwilligerswerk ook wel haar binding met 
sociale contacten. “De beide kinderen woon-
den toen niet meer thuis en ik was voor het 
eerst van mijn leven alleen, dus wat moet 
je?” Ze ging niet bij de pakken neerzitten en 
het vrijwilligerswerk werd voortgezet.

Lintjesprocedure
René de Wilde en Oedo Mulder waren de ini-
tiatiefnemers om hun beide moeders tegelij-
kertijd te laten ridderen, als waardering voor 
de jarenlange vrijwillige inspanningen. Ze 
zetten de procedure in om hen te verrassen 
met een lintje in 2017. Na het bericht met de 
goedkeuring, schakelden de zonen de geza-
menlijke vriendin van hun moeders Grietje 
de Vries in, om de beide dames naar het 
gemeentehuis te lokken op 26 april, zonder 
dat ze wat in de gaten zouden krijgen. Grietje 
belde ze apart van elkaar met de smoes om 
aanwezig te zijn bij de uitreiking van een 
lintje voor hun gezamenlijke vriendin. En dat 
moesten ze vooral geheimhouden! “Ik vroeg 
Grietje wel een paar keer hoe laat ik er dan 
moest zijn. Ik moest haar de avond ervoor 
maar even bellen zei ze. Achteraf begreep ik 
wel dat er strenge instructies aan haar waren 
gegeven”, zegt Gretha lachend.

De avond voor de huldiging was Teddy 
Mulder nog op de verjaardag van haar 
kleinzoon waar de hele familie aanwezig 
was. “Toen ik de deur uit was, waren ze 
gewoon opgelucht: mem/beppe is de doar 
út! Iedereen was zo bang zich te verspreken 
die avond!”, vertelt ze lachend. “En ik zei 
ook niet dat ik de volgende ochtend naar het 
gemeentehuis ging, want dat mocht immers 
niemand weten.”

Op de ochtend van 26 april 2017 fietsten de 
dames elkaar onder begeleiding van Grietje 
de Vries tegemoet en kregen daarna snel 
in de gaten hoe de vork in de steel zat. Van 
beide vrijwilligsters was een groot deel van 
de familie aanwezig in het gemeentehuis 
en ook bekenden van het vrijwilligerswerk. 
“Ineens zag ik René en mijn kleinkinderen en 
toen kreeg ik door dat ik zelf degene was die 
het lintje zou krijgen, dan giert de adrenaline 
je door het lijf hoor”, herinnert Gretha zich 
nog goed. “Ik heb ook de weken daarna op 
wolken gelopen, zo leek het. Ben anders niet 
iemand die graag op de voorgrond treedt, 
maar dat kon nu niet anders.”

“Ik vond het best emotioneel hoor om ook 
de mensen van Pax Christie weer na 10 jaar 
te zien die dag”, herinnert Teddy Mulder 
zich de bijzondere huldiging van twee jaar 
geleden. Ook voor haar kwam de huldiging 
geheel onverwacht.

Na de feestelijkheden in het gemeentehuis 
gingen beide families met enkele genodig-
den een lunch nuttigen aan de overkant bij 
theatercafé Hopper. De geridderde dames 
fietsten daarna gezamenlijk terug naar huis 
en zijn toen spontaan naar een vriendin 
gefietst. “We stonden bij haar voor de deur 
en lieten ons lintje zien onder de jas. Kijk 
eens wat wij vandaag hebben gekregen 
riepen we!” Gretha de Wilde krijgt er weer 
kippenvel van als ze eraan denkt. “Het is een 
erg mooie waardering en ik draag de insigne 
met trots bij speciale gelegenheden.” 

Wilt u ook iemand aanmelden voor een lintje? 
Kijk dan op pag. 7 voor de procedure bij de 
gemeente.

Tekst Marijke van der Hoek

De geridderden van de lintjesregen in 2017 met oud-burgemeester Tjeerd van Bekkum. 
Teddy Mulder (2e van rechts) en Gretha de Wilde (3e van rechts)

Grethe de Wilde (links) en Teddy Mulder werden op 26 april 2017 
geridderd in het gemeentehuis in Drachten.
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Actievoordeel tot € 5.400 op voorraadmodellen 
bij Engelsma & Wijnia, Siton en Deinum
Wie met Pasen voordeel komt zoeken, zal dat zeker vinden! U bent welkom tijdens de 
Opel Paasdagen van op 19, 20 en 22 april. Naast het voordeel op voorraad hebben wij 
scherp geprijsde occasions en diverse aanbiedingen in de werkplaats. Graag tot ziens!
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Uitbreiding Oranje Comité 
Drachten
Het Oranje Comité Drachten heeft dit jaar twee nieuwe leden kunnen verwelkomen, namelijk 
Gerke Woudstra en Wibo Koehoorn. Vorig jaar werd het comité met vier leden aangevuld. “De 
uitbreiding is nodig om voor de toekomst verzekerd te zijn van een voltallig Oranje Comité”, legt 
voorzitter Jan van der Wouden uit. “Ten eerste hebben we een grote ‘klus’ met het organiseren 
van 75 jaar bevrijding op 5 mei 2020 , daar zijn enkele leden al langere tijd en het komende jaar 
mee bezig. En enkele leden hebben aangegeven te willen stoppen en dan is het belangrijk dat 
de opvolging al is ingewerkt. Gelukkig hebben we enthousiaste nieuwe leden kunnen vinden!”

Op de foto het voltallige Oranje Comité Drachten:
Jan van der Wouden, Lolke Lindeboom, Henk Slootweg, Chris de Weerd, Nico Rodenburg, 
Robert Pepernoot, Anita v.d. Meer, Greetje Visser, Ilse Sikkenk, Wibo Koehoorn en Gerke 
Woudstra.

Marktkramen te huur voor 
vrijmarkt Koningsdag
Het Oranje Comité Drachten is druk bezig met de voorbereidingen voor een feestelijke 
Koningsdag 2019. 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 20 
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.

“Zeg, jij verdient écht een lintje!”
De dag voor Koningsdag worden enkele inwoners van de gemeente Smallingerland verrast met een lintje. 
Misschien vraagt u zich af hoe dit tot stand komt. Degene die een lintje ontvangt weet namelijk van niets. 
In het diepste geheim vindt de procedure plaats. Daarom leggen we dit graag uit in deze Oranjekrant.  

Wie kan een lintje krijgen?
-  U kunt een lintje aanvragen (zie onder) voor iemand die lang actief is voor de samenle-

ving. U kunt hierbij denken aan vrijwilligerswerk voor de kerk, sportvereniging of in de 
zorg. Wanneer iemand 15 jaar achter elkaar of langer actief is, kan hij of zij een lintje 
krijgen. 

-  U kunt ook een lintje aanvragen voor iemand die iets gedaan heeft dat belangrijk is voor 
de samenleving. U kunt hierbij denken aan grensverleggend wetenschappelijk onder-
zoek of een vernieuwende manier van ondernemen.

-  Weet u zeker dat degene voor wie u een lintje aan wil vragen dit zal waarderen?
Er zijn verschillende soorten onderscheidingen. De meest voorkomende onderscheiding 
is Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hoe vraag ik een lintje aan?
U kunt op verschillende manieren een lintje aanvragen:
-  U kunt op www.lintjes.nl een aanvraagformulier vinden. Dit kunt u gebruiken om een 

aanvraag te doen.
-  U kunt hetzelfde formulier ook krijgen bij de gemeente. U kunt dit aanvragen bij  mw. 

S. Westra, tel.(0512) 581 330.

U moet het formulier helemaal invullen. U kunt ook mensen vragen om op te schrijven 
waarom zij vinden dat iemand een lintje moet krijgen. We noemen dit een ‘steunverkla-
ring’. Dit kan bijvoorbeeld de voorzitter van de sportclub schrijven. Deze steunverklarin-
gen ontvangen wij, indien mogelijk, graag op briefpapier en ondertekend.
Is de persoon in loondienst? Dan moet de werkgever een verklaring schrijven waarin staat 
dat deze geen bezwaar heeft tegen een lintje voor zijn of haar werknemer.

Wanneer moet ik een lintje aanvragen?
Wilt u het lintje tijdens de lintjesregen op Koningsdag laten uitreiken? Dan moet u de 
complete aanvraag vóór 1 juli van het jaar ervoor opsturen naar de gemeente. Dus voor 
een lintje tijdens Koningsdag 2020, moet u een aanvraag indienen voor 1 juli 2019.
Denkt u aan een uitreiking bij een bijzondere gelegenheid? Dan moet u de complete 
aanvraag 6 maanden van te voren naar de gemeente opsturen.

Hoe verloopt de procedure verder?
De burgemeester krijgt de aanvraag binnen. Hij kijkt of het voorstel compleet is en vraagt 
over de persoon informatie op bij politie en justitie. De burgemeester schrijft zijn advies 
over de aanvraag aan de Commissaris van de Koning. De provincie bekijkt het hele dos-
sier nog een keer. De provincie stuurt het dossier met het advies van de Commissaris van 
de Koning door naar het Kapittel. Het Kapittel adviseert de Koning over de lintjes. De 
Ministeries zorgen daarna dat de lintjes bij de gemeente terecht komen.
De gemeente neemt contact op met de aanvrager van een lintje. Dit doet zij zo gauw 
bekend is dat het lintje is toegekend. 

Waar kan ik mijn vragen stellen?
Heeft u nog vragen? Wilt u graag met iemand bespreken of degene die u in het hoofd 
heeft, een lintje kan krijgen? Neem dan contact op met mw. S. Westra, telnr. (0512) 
581330.

Foto: Esther Pepernoot

Voor info kijk op de website
Op de webstie van het Oranje Comité Drachten (www.oranjecomitedrachten.nl) wordt alle 
informatie over de festiviteiten op Koningsdag en de dodenherdenking op 4 mei vermeld.  
Ook kunt u het vrijmarktreglement daar vinden. En vanzelfsprekend ook de contactgegevens 
van de bestuursleden zijn op de website aangegeven. 

Oranje Comité Drachten 
organiseert 
bevrijdingsfestival 2020!
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 zijn vorig jaar al gestart met de nodige 
voorbereidingen en we hebben nog een 
jaar de tijd en die zal ook omvliegen, zo 
gaat het toch met een groot event. Gelukkig 
is het Oranje Comité Drachten uitgebreid 
met een aantal enthousiaste leden, die we 
hard nodig hebben om alles op tijd te rege-
len”, aldus Lindeboom. Het Oranje Comité 
Drachten is aangevuld met extra comitéle-
den om dit bevrijdingsfeest in goede banen 
te leiden. 
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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? 

Waterballen

Thalenpark

Legenda 
 Vrijmarkt gebied
 Route van de trein

Reglement 
vrijmarkt 
27 april 2019
Op 27 april 2019 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 

20198
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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!

• Foodplaza met 
diverse foodtrucks

Carillon tot Torenstraat
vrijmarkt alleen voor kinderen

Poppentheather 
“De kleine zon”

Blowing Away

DJ Ronald, Nocht en 
Wille en Two Faces

 Challenger op podium 
bij C&A Noorderbuurt

Carillon

Waterballen

EHBO en centrale 
Post Oranjecomite 
Doopsgezinde kerk

Soultrain 

vrijmarkt met 
marktkramen 
(te huur)

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

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

landman
MULTI-schoonmaak

PROGRAMMA 
KONINGSDAG
07.00 uur: Vrijmarkt, zie deze plat-
tegrond op pagina 8 en 9. Het vol-
ledige reglement is te vinden op  
www.oranjecomitedrachten.nl

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

Vanaf 12 uur start het muziek- 
en activiteitenprogramma, 
zoals aangegeven op pag 11 t/m 13.

Horeca De Kaden organiseren eigen 
feestelijkheden op Koningsdag

Toiletwagen

Trein & station
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Café-Bar ‘t Skûtsje

De hele dag een

gezellig terras

Noordkade 106b

Live muziek 
vanaf 15:00

Open vanaf 14:00 

DRACHTEN

KONINGS
DAG

Jelle Jitze
Zanger Bertus

Conditiezwemmen

Zwemles voor volwassenen

Babyzwemmen

Aquafit

Start direct! 
Wij leiden op voor het Zwem-ABC van Nationale Raad Zwemveiligheid

Tel. 0511 - 47 29 87 info@aquariuszwemopleidingen.nl
www.aquariuszwemopleidingen.nl

Zwemles ABC

Ouder- en Kindzwemmen

Adidas, Ana Hickmann, Blackfin, Bollé, 
Cazal, Christian Lacroix, Dick Moby,    
Dita, Etnia Barcelona, Faconable for Boys, 
Helly Hansen, Kaleos, Little Paul & Joe, 
Metropolian, Mexx, Parajumpers, Polaroid, 
Porsche Design, Ray-Ban, Red Bull, Revo, 
Rocco, Rodenstock, Serengeti, Superdry, 
Tavat, T-Charge, Tom Ford, Vasuma 
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Theater op straat: 
Hout&Hout 
Hout&Hout zijn werkelijk helemaal van hout 
(met keurmerk)
Deze maskerpersonages bewegen zich voort 
op wind- en zonne-energie samen op weg 
naar een duurzame wereld. onopgemerkt 
gaat dat bepaalt niet!
hun gewrichten piepen en kraken dat het 
een lieve lust is. U komt ze tegen door het 
Drachtster centrum op Koningsdag!

Nocht en Wille op het Museumplein
De artiestennaam van Rode Wijn en Beerenburg 
werd onlangs veranderd in Nocht en Wille. 
Maar aan de kwaliteit en het enthousiasme van 
het muzikale duo veranderde niets, want zange-
res Lieneke Bolier en gitarist Arend Jan Talens 
maken van ieder optreden een leuk feestje!

Het duo komt voort uit coverband Another 
Time.“Bij een optreden op de Schrans in 
Leeuwarden, zo’n drie jaar geleden, was er 

door omstandigheden even geen elektrisch 
aanwezig en om het publiek toch wat te ver-
maken gingen wij enkele nummers akoestisch 
spelen. Dat klonk zo leuk en er werd zo goed op 
gereageerd door het publiek, dat we dit hebben 
voortgezet”, vertelt Lieneke Bolier uit Drachten.
“Wij spelen muziek uit de jaren ‘60 tot nu en 
proberen ons zoveel mogelijk aan het publiek 
aan te passen, waarbij plezier voorop staat. 
We spelen regelmatig op allerlei plekken, vaak 

via artiestenvereniging “Unplug & Play”. Van 
winkels tot vakantieparken of markten om de 
sfeer te verhogen.

Nocht en Wille heeft enorm veel zin in het 
optreden op Koningsdag in Drachten. Het is 
ook weer eens een optreden in de plaats waar 
zangeres Lieneke geboren en getogen is!

Challenger op podium C&A Noorderbuurt
Challenger is een coverband uit Drachten. In de ruim 32 jaar die zijn verstreken sinds de 
ramp met de gelijknamige spaceshuttle, heeft de band ervoor gezorgd dat de kruitdampen 
geen kans kregen op te trekken. Menig café, festival en feesttent heeft ondertussen met de 
band kennis kunnen maken. Met de typerende Challenger benadering van nummers en de 
eigenzinnige repertoirekeuze is voor veel fans een zeer herkenbare sound ontstaan.
Challenger bestaat uit Rob Mobach (gitaar & zang), Antje de Vries (zang), Piet Smit (gitaar), 
Ronnie de Vries (bas), Feiko Wouda (mondharmonica & percussie) en Berend van Houten 
(drums & zang). 
Het repertoire bestaat uit stevige, dansbare pop- en rockmuziek uit de jaren 60 tot en 
met nu. Op het programma staan o.a. nummers van The Rolling Stones, Chuck Berry, 
Deep Purple, Herman Brood, Tina Turner, Lou Reed, Radio Head, Gruppo Sportivo, Alanis 
Morrisette, Blondie, The Cranberries en vele anderen.
Challenger drijft op enthousiasme, vriendschap en een overtuigende liefde voor muziek. 
Door de grote verscheidenheid aan nummers is ieder optreden anders maar toch steeds 
weer een feest der herkenning.

SOULTRAIN onder de Oranjekoepel Carillon
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!

Two Faces op het Museumplein
Two faces is (zoals de naam al doet vermoe-
den) een duo dat in een kleine bezetting 
rock-classics brengt, zonder dat de essentie 
en oorsprong van het liedje eronder lijdt. 
Verrassend is daarom ook hun repertoire-
keuze dat nummers bevat van oa. Neil Young 
tot Deep Purple en van Tom Petty tot Peter 
Gabriel, traditionals en zelfs Pink Floyd.
De eerdergenoemde essentie wordt voorzien 
van jarenlange, muzikale ervaring. Daarnaast 
is er veel onderlinge interactie waardoor de 
muzikale elementen in hun spel nog beter 
naar voren komen. Dit duo haalt op deze 

manier het beste in elkaar en zichzelf naar 
boven en bewijzen daardoor dat een kleine 
formatie toch compleet, muzikaal en dyna-
misch kan klinken.

Kaye 
(door het hele centrum)

Kaye (Klaas Stienstra) is als geboren Drachtster 
al vele jaren een graag geziene straatmuzikant 
in Drachten en wijde omgeving, die iedereen 
vermaakt met het spelen op de trekharmo-
nika.
Bij vele plaatselijke activiteiten in Drachten is 
hij veelvuldig aanwezig met zijn muziek.
Zijn repertoire is breed met muziek uit vele 
landen zoals uit Ierland, Frankrijk, Balkan, 
Scandinavië en uiteraard muziek van eigen 
bodem.

Blowing Away bij doops-
gezinde Kerk Zuiderbuurt
Blowing Away is een veelzijdig, flexibel 
en gezellig duo. Blowing Away bestaat 
uit Robert Hoekstra en Jan Dirk van der 
Meulen. Met hun akoestische gitaren spe-
len ze pop- en rockcovers afgewisseld met 
eigen muziek. Van de jaren ’60 tot nu, luis-
termuziek of een feestje: Voor elk wat wils!’

‘DJ RONALD DRAAIT DOOR’
DJ Ronald is al zo`n 35 jaar werkzaam als DJ 
in verschillende discotheken in Drachten en 
omstreken. Hij startte in 1979 in Bar Dancing 
La Bamba als vervanger van DJ Sietse van 
der Noordzee en was daarna werkzaam 
in Bar Dancing De Bult in Waskemeer. In 
1983 won Ronald de voorrondes van een 
DJ-wedstrijd en mocht naar de finale in 
Leeuwarden, wat uiteindelijk resulteerde 
in de derde plek van de beste DJ`s van 
Friesland. 

Vanaf die tijd werd hij vaste DJ in Jennifeu 
en later in Bar dancing Malibu. De mooiste 
tijd volgens de bekende Drachtster DJ, want 
daar ontmoette hij de top bands en diverse 
artiesten en ook door de DJ wedstrijden, 
modeshows en als topper: ‘OUR CREW ON 
STAGE’ een playbackshow met medewer-
kers van FEU en MALIBU, wat uitmondde in 
de Nacht van Drachten.
De nieuwe uitdaging was in Champino waar 
Ronald 10 jaar heeft mogen draaien, tot 
2009.
Nu maakt de ervaren DJ van zijn werk zijn 
hobby en draait lekkere golden oldies uit de 
jaren 60/70/80/90 /00, de mooiste hits van 
nu, met afwisseling van alle stijlen, disco, 
reggae, soul rock en Nederlandstalig.

Op Koningsdag maakt DJ Ronald er weer 
een gezellig feestje! Tussen 10.00 en 13.00 
uur op het Museumplein op het Foodplein. 
Kom je even kijken of een verzoekje aan-
vragen? 
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De werkplaatsen waar de 
mensen er toe doen!!
Voor: dagbesteding, leren, 

zelfstandigheid, activering, techniek.

Janssenlaan 124 a  |  9207 JD Drachten
0512-729087

APK en Autoservice
De werkplaats waar de
mensen er toe doen!!



Houtlaan 7                            Tel. 0512-512662 



9203 AN  Drachten               info@jacobi.nl



Logo Hart in Friesland

Moleneind Zuidzijde 27,  Drachten

www.effect4all.nl
www.facebook.com/effect4all

Meer rust in huis?
Volg de Thomas Gordontraining:

”Effectief Communiceren met Kinderen”!

Uitspraken van deelnemers:

“Een zeer leerzame cursus voor iedere ouder”

“Het is even een investering in tijd en geld, maar je 
hebt hier je hele leven profi jt van”

“Deze training heeft ons huwelijk gered!”

“

“E� ect4all verzorgt ook de 
‘Rots en Water – Ouder en Kind dag’‘Rots en Water – Ouder en Kind dag’

Trainingen:  Weerbaarheid
 Rots en Water
 E� ectief communiceren met kinderen
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Koningsdag is ook Kinderactiviteiten-dag!
Op Koningsdag kunnen gezinnen met kinderen zich uitstekend vermaken in het Drachtster 
centrum. Ten eerste is de vrijmarkt voor kinderen erg leuk om een zakcentje bij te verdie-
nen door de verkoop van tweedehands spullen. Dat kan in de aangegeven straten. Maar 
op het Raadhuisplein, oftewel het ‘Koningsplein’, staan de draaimolen, het luchtkussen, de 
klimwand en de pony’s weer klaar voor kinderlijk vertier! 

Stap weer in de trein! 
Vanaf het Raadhuisplein is ook de starthalte voor het treintje, dat af en aan door het cen-
trum rijdt. Maak gebruik van de leuke kortingsbon op de middenpagina! 

MUSEUMPLEIN IS WEER FOODPLAZA OP KONINGSDAG
Bij een feestelijke dag als Koningsdag hoort natuurlijk een bijpassend hapje/drankje of lekker 
ijsje. Op het Museumplein staan weer verschillende foodtrucks en een ijskraam en zijn terrassen 
aanwezig om gezellig met elkaar wat te eten of te drinken. Ook zijn daar verschillende optredens 
van artiesten en DJ op het podium.

Poppentheater De Kleine Zon onder Carillon
Ook dit jaar speelt het reizende  poppen-
theater De Kleine Zon uit Huizen weer vier 
voorstellingen. Twee optredens voor de aller-
jongsten 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  presen-
teert  de voorstelling “JAN KLAASSEN EN 
DE HUISBAAS” Met traditionele handpop-
pen 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 kel-

der zorgt voor een spectaculaire ontknoping. 
Frouke van Zomeren omlijst de voorstelling 
met  accordeonmuziek en haar niet aflatende 
enthousiasme.

Locatie: onder het Carillon (koepel)
Aanvang voorstellingen om 12.00, 13.00, 
14.30 en 15.30 uur (wijzigingen voorbehou-
den)

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 verjaar-
dag van de Koning. Er zijn allemaal dieren 
rondom de boerderij die op hun eigen wijze 
op het kleine schaapje willen passen. Kom 
je ook?

Klooster Poffertjes 
Klooster poffertjes is in 1972 opgericht door 
Henk Klooster, 1ste kok van beroep. Het 
begon destijds alleen met een kleine kraam 
uitgevoerd met een simpel decor.
In de loop der jaren is deze hobby uit-
gegroeid tot een goedlopend bedrijf met 
meerdere kramen. Ook de decors hebben 
een ware metamorfose ondergaan. Al 
onze kramen zijn voorzien van mooi decor 
om het Oud Hollandse karakter van het 
“poffertjes eten” te versterken.

Een begrip in Nederland
Klooster Poffertjes is uitgegroeid tot een 
begrip in heel Nederland. Door het hele 
land zijn onze kramen terug te vinden op 
feesten, braderieën, open dagen en ande-
re evenementen. Mede door de geringe 
afmetingen zijn onze kramen in een mum 
van tijd op te zetten en af te breken. Ze 
kunnen daarom zowel buiten als binnen 
geplaatst worden.

Compagnie 
with balls
Join the Parade is een swingende optocht, 
een niet te missen blikvanger met twee 4 
meter hoge figuren. Een gigantisch grote 
marionet, danst in samenspel met Atharina. 
Deze charmante dame beweegt zich graci-
eus voort op een manshoge bal van bijna 2 
meter! En het publiek? Dat loopt er net als 
bij de rattenvanger van Hamelen achteraan.

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.
Ook vorig jaar was het genieten op het Foodplaza met eten, drinken en muziek! 

Foto Harry v.d. Linde
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DR ACH T E N :  N oorderbuurt  2 9  |  9 2 0 3  AL Dracht en |  0 6 1 5 6 7 8 5 5 8  • LE M M E R :  N ieuw edijk  2  |  8 5 3 1  H M  Lemmer |  0 5 1 4 8 5 6 4 7 1
info@ t huishaven-dracht en. nl |  w w w . t huishaven-dracht en. nl

O. a .  B ank en vanaf  € 7 9 9 , - /  E et k amert afels T eak  vanaf  € 5 9 9 , - /  B ijzet t af els vanaf  € 6 9 , 9 5
Onze merk en:  R iviera  M aison,  IB  Laursen,  Coming,  B odilson,  K nit  F act ory,  Zuiver,  P T M D,  Dut chbone,  W ood-W ick ,  

S helfmat e,  DT P -import ,  IX X X I  r ingen en armbanden,  IK K I ,  F arrow  &  B all  en H OT  &  T OT  horloges et c.

O.a Banken vanaf €799,- 
Eetkamertafels Teak vanaf €599,-  

Bijzettafels vanaf €69,95

Onze merken: Riviera Maison, IB Laursen, Coming, Bodilson, Knit Factory, 
Zuiver, PTMD, Dutchbone, Wood-wick, Shelfmate, DTP-import, IXXXI ringen 

en armbanden, IKKI, Farrow & Ball en HOT & TOT horloges etc.

DRACHTEN: Noorderbuurt 29 | 9203 AL Drachten | 0615678558
LEMMER: Nieuwedijk 2 | 8531 HM Lemmer | 0514856471

drachten@thuishaven-living.nl | lemmer@thuishaven-living.nl
www.thuishaven-living.nl

Helianthus Zathe dé plek waar mensen kunnen 
groeien en sterker worden.
Wij bieden met een enthousiast en 
betrokken team van professionele 
begeleiders dagbesteding, individu-
ele ondersteuning en 24-uurzorg aan 
volwassen mensen met een onder-
steuningsvraag.

Nieuw; Onze mooie landelijk ge-
legen, kleinschalige woonlocatie is 
medio dit jaar gereed. We willen 11 
mensen die niet in staat zijn zelf-
standig te wonen een beschutte, 
veilige en stimulerende woonomge-
ving bieden. 

Iedere bewoner krijgt in de boer-
derij zijn/haar eigen zit/slaapka-
mer met aangrenzende badkamer. 
Verder zijn er diverse gezamenlijke 
ruimtes voor koken, ontmoetingen 
en gezamenlijke activiteiten. Er is 
veel buitenruimte en er zijn 

boerderijdieren die graag wat aan-
dacht krijgen. 

De bewoners worden op de woon-
locatie ondersteund door een klein 
team van deskundige medewerkers.

Ben jij of ken jij iemand met ver-
standelijke beperking die op zoek is 
naar een gezellig nieuw thuis? Wij 
hebben nog plaats voor een aantal 
nieuwe bewoners vanaf 18 tot 32 
jaar. Langdurig wonen is het uit-
gangspunt. 

Neem voor meer informatie gerust 
contact op met Kerstin van Kammen.

De Feart 17, 9222NR 
Drachtstercompagnie
Tel: 0512-342488  |   06-38663820
Email: helanthus.zathe@chello.nl

www.wildkamp.nl

Regentonactie
Koop uw 
regenton 
nu extra 

voordelig!

Bijvoorbeeld:

BeGreen 
mini 
regenton

Met subsidie 
vanaf:

17 ,50

Bij aankoop van een regenton 
ontvangt u tot €25,- subsidie van 

gemeente Smallingerland!
Bezoek onze vestiging voor alle regentonnen

Wildkamp Drachten, Jade 14-16, 9207 GL Drachten T 0512 - 54 57 54 E drachten@wildkamp.nl | Open: ma. t/m vr. 7:00 - 17:30 uur, za. 8:30 - 12:30 uur.
© Wildkamp 2019. Acties geldig t/m 30 juni, incl. BTW en alleen bij Wildkamp Drachten. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. * Kijk voor de mogelijkheden op wildkamp.nl/bezorgopties
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Programma zaterdag 4 mei

18:45 uur: Verzamelen en opstellen voor de stille tocht onder het Carillon in het centrum van 
Drachten
Ca 19:00 uur: Vertrek van de stille tocht met Showband Ureterp vanaf het Carillon via de 
Noorderpromenade, Stationsweg naar het Van Haersmapark 
19:20 uur: Aankomst stoet in het Van Haersmapark 
19:30 uur: Kranslegging
19:40 uur: Muzikale medewerking Hans Wempe uit Hommerts
Toespraak van burgemeester J. Rijpstra
Koraalliederen worden gespeeld door CMV Crescendo
20:00 uur: Twee minuten stilte, afgesloten met het Wilhelmus 
20:15 uur: Defilé langs de monumenten als afsluiting dodenherdenking

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 natuurlijk op 30 april, maar sinds vijf 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! In verzorgingshuis De 
Warrenhove treedt Kaye op (zie pag. 11)

Drachtster Harmonie in NeiBertilla
De Drachtster Harmonie is een harmonieor-
kest dat in maart 1946 is opgericht en dus 
ruim zeventig jaar bestaat. Het orkest speelt 
klassieke harmoniemuziek en staat onder 
leiding van dirigent Luc Feikens. De repetities 
vinden iedere woensdagavond plaats aan de 
Klaverweide in MFA De Bouwen in Drachten. 

Optredens zijn er acht à tien keer per jaar in 
Drachten of in de omgeving van Drachten.
De Harmonie ontvangt graag nieuwe 
enthousiaste muzikanten. Iedereen die het 
leuk vindt in een harmonieorkest te spelen 
en enige ervaring heeft, is welkom!

CMV Crescendo Drachten in 
Zorgcentrum De Wiken
CMV Crescendo Drachten bestaat uit drie harmonieorkesten (ruim 110 leden/leerlingen) en 
bestaat al 103 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 opge-
treden in Zorgcentrum De Wiken. 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 om de bewoners een mooie start van 
de Koningsdag te laten beleven. Dat doet Crescendo met veel plezier!

Meer informatie over Crescendo is te verkrijgen op www.crescendodrachten.nl

CMV Concordia in Rispinge
CMV Concordia uit Drachten is een actieve, gezellige muziekvereniging. Naast een fanfa-
reorkest bestaat de vereniging ook uit een leerlingenorkest (LoCo) en worden er muziek-
lessen gegeven door een ervaren vakdocent. Concordia bestaat uit 35 leden, waarvan 12 
jeugdleden. Elk jaar worden diverse concerten gegeven, begeleidt Concordia  kerkdien-
sten, neemt deel aan festivals, concoursen of kampioenschappen.
Elk jaar is Concordia op Koningsdag van de partij en zal dit jaar in Rispinge samen met 
haar jeugdleden een koningsconcert verzorgen. Zaterdag 25 mei doet Concordia mee 
aan een muziekfestival op Schiermonnikoog. Op 8 juni is Concordia te vinden op het 
Museumplein van 14.30 – 15.30 uur tijdens het straatfestival Peije Dei!

Op de website kunt u verder allerlei relevante informatie vinden:
www.concordia-drachten.nl

Showband Ureterp begeleidt jaarlijks de Stille tocht in 
Drachten - foto Harry v.d. Linde
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stap eens binnen! 

dinsdag dames voor 
€18,95 knippen 
en donderdag heren
knippen voor €15,95

Winkelcentrum Noorderpoort,
gratis parkeren!
 
Ringweg 8a, 9201 GN Drachten.
0512-540406 
ook online boeken via www.1kapper.nl

De nieuwe
AIXAM 

SENSATION RANGE

Zelf uitproberen? 
Maak vrijblijvend een afspraak!

 

Mijn bereik is enorm 
toegenomen dankzij 

mijn brommobiel

Minicars van der Ploeg
Haadwei 47
9104 BB, Damwald
www.minicarsvanderploeg.nl

“ 

           ”
SENSATION RANGE

Vanaf 11.439,-

Openingstijden:
Maandag en dinsdag geopend voor gezelschappen vanaf 10 
personen.
Woensdag tot en met zondag geopend vanaf 12.00 uur

Bu�etten en broodmaaltijden worden geserveerd vanaf 20 
personen in onze vernieuwde zaal. Uiteraard kunnen wij ook 
een compleet verzorgde dag voor u samenstellen.

Vergader arrangementen       Feestarrangementen
vanaf € 16,50 per persoon       vanaf € 19,75 per persoon

Brugt & Ineke Jonker en team
Domela Nieuwenhuisweg 114
9245 VD Nij Beets
T 0512 461900

info@piershiem.nl
reserveren@piershiem.nl
Facebook Pier’s Hiem
www.piershiem.nl

  Voor een koninklijke behandeling 

  0512 382555
www.dierenartsbeetsterzwaag.nl

Esthers hondenschool biedt doorlopend diverse cursus-
sen aan. Het aanbod bestaat uit puppycursus, gehoor-
zaamheidscursus, detectie en hoopers. Ook worden er 
regelmatig workshops georganiseerd en hierin wordt 1 
onderwerp per keer behandeld. Deze workshops zijn: 
balans & coördinatie, hersenwerk voor honden, impuls 
controle, hoopers en speuren.
 
Tevens is het dé plek om inzicht en oplossingen te 

krijgen in ongewenst gedrag en hierbij is te denken aan 
agressie, angst of overmatig enthousiast gedrag van de 
hond. Esthers hondenschool schoolt zicht regelmatig bij 
en hierdoor op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Kortom er zijn veel mogelijkheden bij Esthers 
Hondenschool en mocht je interesse hebben neem 
dan contact op via www.esthershondenschool.nl of 
via 06 42 92 22 12.



Houtlaan 4  |  9203 AT Drachten  |  Tel. 0512 - 522 831  |  www.fytswurk.nlHoutlaan 4  |  9203 AT Drachten  |  Tel. 0512 - 522 831  |  www.fytswurk.nl

✔ Reparatie
✔ Accessoires

✔ Sport & ATB
✔ En veel meer

Wij zijn o.a. dealer 
van Qwic, Batavus, 
Sparta, Merida etc.

FIETS VAN DE MAAND

PREMIUM MN7
✔ Efficiënte en zeer krachtige middenmoter
✔ Regelmatig als beste beoordeeld in de e-biketest
✔ Onderhoudsvriendelijk
✔ Volledig uitgevoerd met hydraulische velgremmen
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Veteranen bundelen krachten en organiseren 
Veteranendag Smallingerland 2019

“Veteranen zijn alle (ex)-militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk dienden in oorlogs-

omstandigheden. Of daarmee overeenkomende situaties, zoals vredesmissies in internationaal verband.” 

Dit wordt vermeld op de website van Defensie 
Nederland in het kort over de status van 
veteranen. Door de Tweede Wereldoorlog 
en de vele vredesmissies wereldwijd door 
Nederlandse militairen kent Nederland 
momenteel 111.700 veteranen (mannen en 
vrouwen), waarvan 33.500 in de leeftijd van 
18-40 jaar, 44.150 tussen 40-60 jaar en 
34.050 in de leeftijd 60+
. 
Vijf veteranen uit Drachten, te weten Luitjen 
Jan Vogelzang, Thomas H. Bruining, Freerk 
Meuken, Johan Scholte en Sjoerd Kuperus, 

vormen de stichting Veteranen Comité 
Drachten. Secretaris Thomas H. Bruining legt 
uit waarom en hoe dit tot stand kwam.

“Iedere jaar is er een Veteranendag in 
Leeuwarden, waar we regelmatig naar toe 
gingen. Het initiatief van Leeuwarden was en 
is goed en waardevol, maar de locatie en het 
programma is voor steeds meer veteranen 
niet meer uitnodigend. Ik had ook het gevoel 
dat het anders kon. En had de behoefte om dit 
te veranderen en zodoende ontstond het idee 
om een Veteranendag in mijn eigen leefom-

geving te gaan organiseren. Ik vond gelukkig 
enkele andere veteranen uit de gemeente 
Smallingerland, die er precies zo over dachten 
en toen hebben we actie ondernomen.”

Stichting
Bruining nam het voortouw om een Veteranen 
Comité in Drachten op te zetten en inmid-
dels is een voltallig bestuur gevormd en kon 
Stichting Veteranen Comité Drachten opge-
richt worden op 11 februari van dit jaar. 
“Daarmee werden we officieel een serieuze 
partij voor bijvoorbeeld de gemeente om een 
Veteranendag Smallingerland te gaan orga-
niseren. De gemeente betaalde namelijk mee 
aan de Veteranendag Leeuwarden en dit geld 
kan nu binnen de gemeente besteed worden.”

Veteranendag 2019
Op 7 september 2019 zal de eerste 
Veteranendag in Drachten worden gehouden. 
De voorbereidingen zijn al volop aan de gang 
en het programma is aantrekkelijk. Maar 
het Veteranen Comité doet meer dan alleen 
deze dag organiseren. Ze organiseerden een 
bijzondere activiteit op kerstavond in 2018. 
“We riepen belangstellenden op om vanaf De 
Lawei naar de oorlogsgraven te lopen aan de 
Burgemeester Wuiteweg en deze graven van 
kaarslicht te voorzien. Dit verliep succesvol 
en is zeker voor herhaling vatbaar”, aldus 
Bruining. 

Herdenking oorlogsslachtoffers 4 mei
Natuurlijk zijn de bestuursleden met meerdere 
veteranen aanwezig bij de dodenherdenking 
in het Haersmapark op 4 mei. Het Oranje 
Comité heeft de laatste jaren een speciale plek 
voor de veteranen, zodat ze bij elkaar kunnen 
zijn tijdens de herdenking. “Ik sla nooit een 

herdenking over”, zegt Sjoerd Kuperus en de 
andere bestuursleden beamen dit.

Programma Veteranendag Smallingerland 2019
Nog even terug naar de Veteranendag 
Smallingerland op 7 september. Het pro-
gramma is voor een groot deel bekend. “We 
starten in de ochtend met een besloten deel in 
schouwburg De Lawei, waar ook de gezinnen 
van veteranen welkom zijn. Er zullen speeches 
en dankwoorden worden uitgesproken en 
natuurlijk tijd om elkaar te ontmoeten. We 
leggen ook gezamenlijk een krans bij de her-
denkinsgtegels in het gemeentehuis”, vertelt 
voorzitter Luitjen Jan Vogelzang. 
Het tweede deel is voor publiek toegankelijk 
en ook de veteranen van buiten de gemeente 
zijn daar welkom. Dit wordt gehouden op het 
parkeerterrein aan de Reidingweg. De stich-
ting ‘Keep them Roling’ komt met oud, maar 
goed onderhouden, defensiemateriaal en er 
worden demonstraties gegeven. Ook zullen 
andere veteranenorganisaties zich presente-
ren. En er is een militaire post van de vetera-
nen uit Libanon. Op de website:

 www.veteranencomitedrachten.nl 
is het meest actuele programma en deelne-
mers te vinden.

In het eerste deel van de dag is het doel vooral 
dat veteranen elkaar en hun families ontmoe-
ten, stil te staan bij belangrijke periodes uit 
het leven van een veteraan en in het publieke 
deel van de Veteranendag kunnen burgers 
kennismaken met het werk van en bij defensie.

Tekst: Marijke van der Hoek

Voorstelling ‘Oorlog in 
Smallingerland’
Op 3 en 4 mei wordt de voorstelling Oorlog in Smallingerland gespeeld in De Lawei. Jongeren uit 
Smallingerland hebben onder leiding van theatermaker Lisa Groot Haar een voorstelling gemaakt. De 
voorstelling is gebaseerd  op de oorlogsverhalen en herinneringen van ouderen uit Smallingerland die 
de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. De voorstelling maakt onderdeel uit van het landelijke 
jongerenproject Theater na de Dam.

Samen met de theatermaker zijn de jon-
geren in de geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog in Smallingerland gedo-
ken. Zij spraken met ouderen over hoe 
het was jong te zijn in oorlogstijd. Deze 
gesprekken, vol herinneringen en verha-
len, vormen samen met ander bronmate-
riaal de basis van de voorstelling Oorlog in 
Smallingerland. Op een bijzondere locatie 
in Schouwburg De Lawei geven de jongeren 
vorm aan de herinnering van de ouderen 
en laten zij zien wat de oorlog voor hen 
vandaag de dag betekent. 

Speeltijden
Vrijdag 3 mei // 19.00 uur en 21.00 uur
Zaterdag 4 mei // 19.00 uur en 21:00 uur

Toegangsprijs €5,- 
Reserveer kaarten via www.lawei.nl

Het Veteranen Comité Drachten v.l.n.r. vooraan: 
Johan Scholte, Sjoerd Kuperus en Thomas 

Bruining. Achter: Freerk Meuken en Luitjen Jan 
Vogelzang – foto Marijke van der Hoek

Verzet
Wie kent dat woord niet? Je verzetten, het 
verzet van je fiets, iets verzetten, onverzet-
telijk. Allemaal begrippen waarin het woord 
verzet voor komt. Ze hebben ook allemaal 
iets te maken met 4 mei. De dag die bekend 
staat als dodenherdenking. 
Het gaat dan om die mensen die tijdens hun 
leven in het verzet zaten, een tandje hoger 
gingen, iets verzetten of getuigden van 
een onverzettelijke houding tegenover hun 
tegenstanders. We gedenken ze niet omdat 
ze zijn gestorven. 

We gedenken ze omdat ze tijdens hun leven 
in het verzet zaten of op een andere wijze 
deelnamen aan missies om met een onver-
zettelijke houding bovenmate te presteren 
voor recht en gerechtigheid in de wereld. 
Wat ze tijdens hun leven deden, maakt dat 
we gedenken toen ze dat met de hoogste 
prijs moesten betalen. 

Ik denk aan...
Dan denk ik aan al die koeriersters die op 
de fiets met massieve banden berichten, 
bonnen, documenten, kranten en kinderen 
vervoerden met gevaar voor hun eigen 
leven.  Ook denk ik aan hen die in Friesland 
gevangenen bevrijden. Ik denk aan hen die 
hun leven gaven op missie in het buitenland: 
Afghanistan, Irak enz. Ik denk aan hen die 
zich niet meer konden verzetten en ver-
moord werden in de vernietigingskampen. 
Ik denk aan hen die een onderduikadres 
boden aan jongemannen, aan Joden of 
zigeuners, aan verzetsmensen die uit beeld 
moesten blijven.

Tijdens de herdenking op 4 mei mogen ze 
allemaal op ons netvlies staan en in onze 
gedachten herleven. Een onverzettelijk ver-
zet dat niet voor niets is.

Jan van der Wouden, 
voorzitter Oranje Comité Drachten.
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ItWolwezen

leren
werken
wonen

11 mei 2019
10:00 – 16:00
It Wolwêzen
Ds. Veenweg 22, 8456 HR De Knipe

open 
dag
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Natuurlijk is iedereen 
van harte welkom voor 

een kopje koffie/ thee met 
een verassing

We zien jullie graag op 11 mei!

Lentefair

Zwanger?
Maak kennis met de deskundige en 

persoonlijke begeleiding van Pietie de Groot, 
Tineke Elzinga en Klaske Lyklema

Bevallen: thuis of in het ziekenhuis en/of 
begeleiding in de kraamperiode

Met aandacht voor jouw ideeën en wensen

Contact: (0512) - 540 510
info@verloskundigenpraktijkwolkom.nl
www.verloskundigenpraktijkwolkom.nl

Spreekuurlocaties: Drachten, 
Surhuisterveen en Harkema

Henk Sietzema

Het Zuid 41

9203 TB Drachten

Tel: 06-29821656

Ik kom bij u langs met de 
collectie, scherpe prijzen en 
vrijblijvende offerte.

PVC vloeren; vakkundig 
gelegd en scherpe prijzen.

Ons team wenst u 
27 april 2019 

een fijne Koningsdag!
Openingstijd 

8.30 - 13.00 uur

Aktie van de 
maand

stomen jack 
 of mantel

€ 1250



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

Ook in 2019 laat Pizzeria La Strada
u genieten van haar aanbiedingen

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.

3Zorg Daniël

Wat bieden wij? 

 Logeerweekenden
 Buitenschoolse  
 begeleiding
 Time-out trajecten

MEER INFORMATIE?
De Bosk 6, Harkema  I  (0512) 745040  I  info@driestroomhuisdebosk.nl  I   www.debosk.nl

Samen leren 
   en spelen!

Over 3Zorg Daniël
Wij bieden begeleiding aan 
kinderen en jongeren vanaf 4 jaar. 
Wij vinden dat iedereen het recht 
heeft om gelukkig te zijn en de 
kans moet krijgen om zich te 
ontwikkelen in een warme en 
veilige omgeving. Wij bieden een 
plek om samen te spelen, leren 
en ontwikkelen. 

3Zorg Daniël is onderdeel van 
Zorginitiatief de Bosk en biedt 
behandeling, bewoning en 
begeleiding aan kinderen en 
jongeren bij wie het leven niet 
vanzelf gaat.



www.rabobank.nl/pinpin

Als je spullen verkoopt op de vrijmarkt, verdien je geld. Dit bedrag kun je storten op

je Rabo JongerenRekening. Heb je nog geen Rabo JongerenRekening met

zakgeld-app PinPin? Kijk voor informatie op onze site.

Rabo JongerenRekening met zakgeld-app PinPin

op
Koningsdag?

Heb jij ook een
kraampje


