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KinderGondelvaart

“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”
Wat ook een vast item aan het wor-
den is, is de kindergondelvaart.
Het tweede weekend in oktober 
wordt traditie getrouw de kinder-
gondelvaart gehouden nabij de 
Sânkop. 
Het mooiste van dit alles is dat, 
vanaf het bouwen tot het maken 
van raambiljetten en het begelei-
den van de “Gondels” dit alles 
door de kinderen zelf wordt ge-
daan.

Natuurlijk is het bestuur van de 
stichting Gondelvaart op wielen 
zeer trots op dit initiatief, want 
hier geldt nogmaals “wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst”.
Dus mogen wij met u de afspraak 
maken, om ook in het tweede 
weekend van oktober u weer te 
ontmoeten, maar dan bij de Kin-
dergondelvaart in Drogeham.

Wij zeggen alvast tot ziens.

De Dellen 7,  9231 CZ Surhuisterveen   0512-365095

EUROREPAR CAR SERVICE DAB - NOARDEREIN 7, DROGEHAM - T. 0512 331955 - WWW.DABDROGEHAM.NL

APK • AUTOPOETSEN • CARWASH • FINANCIERING • LEASE • OCCASIONS
ONDERHOUD • SCHADEHERSTEL • TANKSTATION

Voorwoord
Ik weet nog goed dat begin 2020 het coronavirus in Nederland 
werd vastgesteld. Al snel ging mijn gedachten naar ons prachtige 
evenement, wat zou dit gaan betekenen? 

creaties bouwen om die vervol-
gens te laten zien aan het grote 
publiek. Deze traditie, die is uit-
gegroeid tot een corsotraditie, is 
daarom met alle andere corso’s 
in Nederland op 16 december 
2021 ingeschreven op de Repre-
sentatieve Lijst van Immaterieel 
Erfgoed van de mensheid. Een 
hele mond vol, maar wat is er 
nou gebeurd? De corsocultuur, 
dus 21 corso's in Nederland, die 
zijn nu geplaatst op de wereld-
bekende Unesco-lijst. Wat mo-
gen wij trots zijn dat het ons nog 
steeds als klein dorpje lukt om 
dit evenement te organiseren. 
Deze plaatsing is dan een groot 
eerbetoon voor een ieder die op 
welke wijze een bijdrage levert 
aan dit evenement.

Maar niet alleen met de vrijwil-
ligers is zo’n evenement georga-
niseerd. Hierbij wil ik ook onze 
sponsoren, voor zowel onze 
oude vertrouwde sponsoren als 
de nieuwe sponsoren, dank zeg-
gen voor hun vertrouwen en bij-
drage aan ons evenement. 

Met veel nieuwsgierigheid kij-
ken we uit naar het 3e week-
end van september. Eindelijk 
na 2 jaar worden de straten van 
Drogeham weer gevuld met 10 

prachtige wagens of gondels 
zoals wij ze noemen. En als het 
wat donkerder wordt zie je de 
prachtige gondels nog mooier 
en magischer worden. De show-
bands die uiteraard niet gemist 
mogen worden op deze avon-
den zorgen voor dat gevoel; het 
Gondelvaart gevoel.

Maar zonder publiek geen eve-
nement. Ik hoop dat u weer 
met grote aantallen ons kleine 
brinkdorp weet te vinden. Dat u 
samen met ons weer mag gaan 
genieten van wat mag en dat 
Drogeham weer aan u mag la-
ten zien waar ze zo goed in zijn! 

Namens het hele bestuur wil ik 
u heel veel plezier toewensen.

Jellie Hamstra 
Voorzitter Gondelvaart op wielen

Voorwoord Burgemeester

Gondelvaart is verbazing  
en verwondering
 
De gondelvaart op wielen in Drogeham is één van de meest 
bijzondere evenementen in onze gemeente. Mei kloften 
minsken sjen nei de meast moaie fersierde gondels. Als er een 
gondelvaart is, dan zijn wij er bij. 

Ook toen onze kinderen nog klein waren, gingen we op 
zo’n ‘gondelavond’ op de fiets naar Drogeham. Die sfeer van 
ontmoeting, dat gemoedelijke. Bovenal de verbazing hoe ze het 
allemaal zo hebben kunnen maken, de duizenden bloemen en 
lichtjes. Prachtig en al die jaren is dat hetzelfde gebleven.

Door bezoekjes aan de gondeltenten, weet ik nu wat voor een 
enorme organisatie erachter zit. Ook dat buurten al maandenlang 
bezig zijn met het bouwen aan de gondels. Het uitdenken, 
laswerk en op de laatste dagen met de hele buurt aan de slag om 
de bloemen te prikken. Vaak hoor ik dat het voorwerk eigenlijk 
net zo mooi was en dat het massaal toegestroomde publiek 
gezien werd als een bekroning voor al die inspanningen.

Drogeham staat opnieuw op de kaart. De organisatie wil ik 
dankzeggen dat ze het, na twee jaar stilstand, voor elkaar hebben 
gekregen om weer een gondelvaart op wielen te organiseren. 
De buurten wil ik de complimenten geven, omdat ze al die tijd, 
energie en creativiteit er weer in hebben gegooid. Dit evenement 
verdient de warme belangstelling van veel publiek. Ik verwacht 
dat het parcours weer barstensvol mensen staat, van heinde en 
verre. Laat u door Drogeham verbazen en verwonderen door de 
diverse creaties.

Oant yn de Ham!

Oebele Brouwer
Boargemaster 
Achtkarspelen

Snel werd duidelijk dat de Gon-
delvaart op wielen niet door kon 
gaan. Niet door het slechte weer 
of een andere calamiteit, maar 
door een virus die op vele ma-
nieren schade toe kon brengen. 
Ik had niet gedacht dat we in 
2021 ook geen Gondelvaart op 
wielen konden organiseren. 2 
jaar geen Gondelvaart op wie-
len. Geen evenement in het 
dorp en dat heeft impact. Het 
was dan erg moeizaam om een 
nieuwe editie op te zetten. Het 
ritme, de structuur en de ver-
bondenheid was weg. Ik maak 
dan ook een diepe buiging naar 
onze buurten en groepen die 
weer ja hebben gezegd tegen 
deze 53ste editie.

Voor ons als stichtingsbestuur 
moesten we het stof ook weer 
van de mappen blazen en de 
draad weer oppakken, maar met 
evenveel plezier en gedreven-
heid als altijd. Met 3 nieuwe 
bestuursleden die al 2 jaar in 
de “wacht” staan om eindelijk 1 
van de grotere evenementen in 
onze gemeente te mogen orga-
niseren. Wij staan met z’n allen 
te popelen om weer te kunnen 
genieten wat Drogeham als geen 
ander kan; samen, met jong en 
oud al generaties lang prachtige 

Doorzettingsvermogen 
Dat mensen in de Drogeham nog het doorzettingsvermogen tonen om na een periode van 2 jaar 
Corona door te gaan met de Gondelvaart op wielen. Waar veel activiteiten in mijn naaste omgeving 
zijn gestopt, heeft het bestuur van de Gondelvaart toch de buurten weer bereid gevonden om de 53e 
gondelvaart op wielen mogelijk te maken. Al proef ik dat het dit jaar wel heel moeizaam gaat bij 
enkele buurten. 

Je merkt in de algehele samenleving dat over het algemeen steeds meer verenigingen, teamsporten 
etc. gedwongen moeten stoppen omdat er bijna geen vrijwilligers zijn te vinden. En mensen willen 
geen verplichtingen en verantwoordelijkheden meer aangaan. Want als vrijwilliger wordt je wel 
verwacht (verplicht vrijwilliger) en door de wet en regelgeving liggen veel verantwoordelijkheden bij 
de bestuurders. Ook bij het bouwen van een Gondelwagen zijn veel vrijwilligers nodig. 

Het tekort aan vrijwilligers neemt toe, waarbij de bestaande vrijwilligers voor steeds meer taken 
worden ingeschakeld en in sommige situaties overbelast worden. Vrijwilligerswerk is zinvol om te 
doen. Samen zijn we een gemeenschap en velen vinden het gelukkig fijn iets voor een ander te 
kunnen betekenen. Anderzijds moeten we ons realiseren, dat steeds meer organisaties een tekort 
aan vrijwilligers hebben. 
Voorheen was het zo dat men vroeg met pensioen ging tussen 57 en 62 jaar. Vaak voelde men zich 
nog goed en fit, en ging je vrijwilligers werk doen (de fitte vutters). Maar door de verhoging van de 
AOW leeftijd zien we dat mensen steeds langer doorwerken en daardoor minder energie hebben om 
nog vrijwilligers werk te doen. 

Hoe zorgen we er als samenleving voor dat mensen gemotiveerd worden vrijwilligerswerk te doen? 
Er is meer dan werk en ‘huisje-boompje-beestje’ in het leven. Het is verstandig dat er van jongs af 
aan aandacht voor is en dat vooral ouders hier een 
voorbeeld in zijn. Vaak krijg je meer terug, dan je 
geeft! 

Ik wil dan ook eindigen met waarmee ik gestart ben: 
doorzettingsvermogen. Enorme waardering voor 
alle vrijwilligers die zich momenteel in zetten voor 
het realiseren van een gondelvaart in 2022. Na 2 
jaar is dat niet een gemakkelijke opgave om weer op 
gang te komen. Namens Plaatselijk Belang wens ik 
iedereen een fijne gondelvaart toe. Geniet van de 
mooie taferelen en sta dit jaar eens extra stil bij wat 
jij als dorpsbewoner hieraan kan bijdragen. Wat doe 
jij concreet voor de maatschappij en in het bijzonder 
Drogeham? 

Klaas Alma, voorzitter Plaatselijk Belang Drogeham 

Voorwoord voorzitter Plaatselijk Belang

Doorzettingsvermogen

Stichtingbestuur; Jellie Hamstra-de Vries, Hendrik van der Veer, Dineke 
van der Weij-de Groot, Marten Postmus, Lisan Koekoek, Rones Huisma, 
Sija Koster, Theo van der Veen, Rick Stienstra, Hanneke Veenstra
Foto: Westra Foto en Media

Dat mensen in de Drogeham 
nog het doorzettingsvermogen 
tonen om na een periode van 
2 jaar  Corona door te gaan met 
de Gondelvaart op wielen. Waar 
veel activiteiten in mijn naaste 
omgeving zijn gestopt, heeft het 
bestuur van de Gondelvaart toch 
de buurten weer bereid gevon-
den om de 53e gondelvaart op 
wielen mogelijk te maken. Al 
proef ik dat het dit jaar wel heel 
moeizaam gaat bij enkele buur-
ten.
Je merkt in de algehele samenle-
ving dat over het algemeen steeds 
meer verenigingen, teamsporten 
etc. gedwongen moeten stoppen 
omdat er bijna geen vrijwilligers 
zijn te vinden. En mensen willen 
geen verplichtingen en verant-
woordelijkheden meer aangaan. 
Want als vrijwilliger wordt je wel 
verwacht (verplicht vrijwilliger) 
en door de wet en regelgeving 
liggen veel verantwoordelijkhe-
den bij de bestuurders. Ook bij 
het bouwen van een Gondelwa-
gen zijn veel vrijwilligers nodig. 
Het tekort aan vrijwilligers neemt 
toe, waarbij de bestaande vrij-
willigers voor steeds meer taken 

worden ingeschakeld en in som-
mige situaties overbelast worden. 
Vrijwilligerswerk is zinvol om te 
doen. Samen zijn we een ge-
meenschap en velen vinden het 
gelukkig fijn iets voor een ander 
te kunnen betekenen. Ander-
zijds moeten we ons realiseren, 
dat steeds meer organisaties een 
tekort aan vrijwilligers hebben. 
Voorheen was het zo dat men 
vroeg met pensioen ging tussen 
57 en 62 jaar. Vaak voelde men 
zich nog goed en fit, en ging je 
vrijwilligers werk doen (de fitte 
vutters). Maar door de verhoging 
van de AOW leeftijd zien we dat 
mensen steeds langer doorwer-
ken en daardoor minder ener-
gie hebben om nog vrijwilligers 
werk te doen. Hoe zorgen we er 
als samenleving voor dat mensen 
gemotiveerd worden vrijwilli-
gerswerk te doen? Er is meer dan 
werk en ‘huisje-boompje-beest-
je’ in het leven. Het is verstandig 
dat er van jongs af aan aandacht 
voor is en dat vooral ouders hier 
een voorbeeld in zijn. Vaak krijg 
je meer terug, dan je geeft! 
Ik wil dan ook eindigen met 
waarmee ik gestart ben: doorzet-

tingsvermogen. Enorme waar-
dering voor alle vrijwilligers die 
zich momenteel in zetten voor 
het realiseren van een gondel-
vaart in 2022. Na 2 jaar is dat 
niet een gemakkelijke opgave 
om weer op gang te komen. Na-
mens Plaatselijk Belang wens ik 
iedereen een fijne gondelvaart 
toe. Geniet van de mooie tafe-
relen en sta dit jaar eens extra 
stil bij wat jij als dorpsbewoner 
hieraan kan bijdragen. Wat doe 
jij concreet voor de maatschappij 
en in het bijzonder Drogeham? 
Klaas Alma, voorzitter Plaatselijk 
Belang Drogeham

Klaas Alma, voorzitter 
Plaatselijk Belang Drogeham

yntdoarp.nl | info@fysiotherapieyntdoarp.nl | 0512-472681 |06-21572337 
 

yntdoarp.nl | info@fysiotherapieyntdoarp.nl | 0512-472681 |06-21572337 
 

yntdoarp.nl | info@fysiotherapieyntdoarp.nl | 0512-472681 |06-21572337 
 

yntdoarp.nl | info@fysiotherapieyntdoarp.nl | 0512-472681 |06-21572337 
 



GONDELVAART OP WIELEN – 2022 5GONDELVAART OP WIELEN – 20224

Grote diversiteit aan onderwerpen
De onderwerpen die u tijdens de 53ste “afvaart” zult
tegenkomen zijn in willekeurige volgorde:

De commissie van aanbeveling:
Elk jaar mag de stichting Gondelvaart zich gesteund voelen door een commissie van aanbeveling, 
deze commissie heeft soms verrassende ideeën die zij aan ons als stichtingsbestuur doorgeven. 
Ook zullen zij aanwezig zijn bij de afvaart van de vrijdagavond in de speciale V.I.P. tent langs het 
parcours. Het spreekt voor zich dat wij ontzettend trots zijn dat deze mensen achter ons evenement 
willen staan.

De complete lijst ziet er als volgt uit

drs. A.A.M. Brok Commissaris van de Koning, provincie Fryslân
Oebele Brouwer Burgemeester van Achtkarspelen
Iris Kroes Zangeres en harpiste, winnares van het tweede seizoen 
 van The Voice of Holland
Simone Scheffer  Radio en Televisie medewerkster, Omrop Fryslân.
Wout Zijlstra  Wereldkampioen Highland Games en World Strongest Highlander
Marc Stallinga  Manager Ronald Mc Donald Hoeve in Beetsterzwaag
Edwin Rutten Friesland liefhebber en acteur uit o.a. de Musical Annie 
 en de Film van Ome Willem 
Jacques d’Ancona  Theaterjournalist, recensent en jurylid Nationale Musical Award
Joop Atsma  Lid Eerste Kamer
Geert van Tuinen Presentator bij Omrop Fryslân Radio en Televisie
Steven de Jong  Regisseur, film- en televisiemaker
Jouke Spoelstra Wethouder gemeente Achtkarspelen

 De Gondelvaart en de prijzen
Eerste prijs winnaars zijn ze alle-
maal, de deelnemende groepen. 
Maar je moet nu eenmaal prij-
zen gaan toekennen, immers het 
wedstrijd verband maakt dat er 
onderling tussen de buurtgroepen 
toch nog enige spanning heerst, 
deze spanning is ook weer nodig 
om tot de grootste prestatie te ko-
men. Natuurlijk kan er maar één 
de eerste zijn, maar dat houdt 
zeer zeker niet in dat de andere 
deelnemers minder van kwaliteit 
zijn, het tegendeel is waar, we 
kunnen u gerust vertellen dat de 
jury het elke editie van het eve-
nement zeer moeilijk heeft om 
een winnaar aan te wijzen.

Iedere buurtgroep wil wel een 
keer de eerste prijs winnen, maar 
voor de organisatie zijn het alle 
tien winnaars, want immers zon-
der hun deelname kan het eve-
nement niet eens doorgang vin-
den. Dit jaar zijn er vijf prijzen te 
winnen, namelijk de eerste prijs, 
de publieksprijs, de figuranten-
prijs, de Willem Koster Award en 

de Gouden Dahlia.

De eerste prijs
De beoordeling van de gon-
dels voor het vaststellen van de 
behaalde plaats zal door een 
deskundige vakjury worden ge-
daan. Elk jaar heeft deze jury 
een zeer moeilijke taak om uit 
de meest fantastische creaties de 
winnaar aan te wijzen. De win-
naar van de eerste pijs krijgt een 
Buurtsuper cheque t.w.v. € 200. 
Deze wordt aangeboden door de 
Buurtsuper Drogeham.

De publieksprijs
De publieksprijs wordt door 
middel van een enquête bij het 
aanwezige publiek, aan een 
deelnemende gondel toegewe-
zen. Soms komt deze uitslag van 
het publiek overeen met de uit-
slag van de jury. Voor sommige 
buurtgroepen is het winnen van 
de publieks prijs belangrijker dan 
het winnen van de eerste prijs. 
Immers men bouwt de wagens 
voor het publiek, en wat is er nou 

mooier dat het publiek jouw cre-
atie tot de mooiste uitroept.

De figurantenprijs
Deze prijs zal dit jaar opnieuw 
beoordeeld worden door een 
deskundige jury. 
Mede door deze prijs wordt de 
rol van de figuranten nog belang-
rijker. Het spel wat moet worden 
gespeeld, zorgt ervoor dat de 
uitbeelding op de gondel veel 
levendiger wordt.

Willem Koster Award
Deze prijs is ter ere aan onze 
voorzitter Willem Koster, die in 
2017 helaas is overleden. Deze 
wisselprijs wordt toegewezen 
door de afgevaardigden van de 
Gemeente Achtkarspelen, aan 
de (buurt)groep waarvan zij vin-
den die de prijs verdient.

Gouden Dahlia
Deze prijs wordt door de groep-
en/buurten zelf bepaald door 
middel van een puntentelling.

Op diverse plaatsen in het dorp 
zijn ruime gratis parkeerplaatsen aanwezig.

Zie daarvoor de plattegrond 
en volg de instructies van de speciaal 

aangestelde parkeerwachters op.

Drogeham Sfeervol verlicht
Tijdens de gondel dagen zal het dorp aan de Sânnen feestelijk
versierd en verlicht zijn.

Entree Gondelvaart op wielen € 6,-

Kinderen t/m 12 jaar mogen gratis mee kijken 
Vanaf 18.00 uur geen vrije toegang meer tot het parcours.

OPROEP
Wilt u tijdens de rondgang van de gondels het parcours vrij 
houden, dit geldt vooral voor de bochten. Gezien het feit dat 
de meeste gondels 3 meter breed en soms tussen de 11 en 16 
meter lang zijn hebben ze deze ruimte meer dan nodig om het 
parcours af te leggen. 
Loopt u niet steeds over de weg u stoort hiermee niet alleen u 
mede toeschouwers maar ook de chauffeurs welke de tracto-
ren moeten besturen.

Warming Up door
Blaaskapel de Harrekieten
Dit jaar wordt de warming up 
verzorgt door Blaaskapel de 
Harrekieten. Vanaf 19.00 uur is 
deze blaaskapel uit Surhuister-
veen, bestaande uit 18 leden,op 
het parcours aanwezig en zal 
voor de gondelvaart het geheel 
van een vrolijke noot voorzien. 
Het repertoire dat ze ten gehore 
zullen brengen is divers. Van 
klassiekers tot de meest recente 
hits, vele liedjes zullen de revue 
passeren.  Daarbij wordt gere-
kend op interactie met het pu-

bliek. Meezingen of eventueel 
meedeinen wordt gewaardeerd. 

De blaaskapel is op beide avon-
den aanwezig en zal op ver-
schillende locaties op het par-
cours hun vrolijke muziek door 
de straten van Drogeham laten 
klinken. 

Voor meer informatie over het 
optreden of blaaskapel de Har-
rekieten, bekijk ook de website 
www.harrekieten.nl

Cultureel Immaterieel Erfgoed
De Gondelvaart op wielen is vrij-
dag 25 november 2016 officieel 
op Nationaal Inventaris Immate-
rieel Cultureel Erfgoed geplaatst. 
“Immaterieel erfgoed omvat so-
ciale gewoonten, voorstellingen, 
rituelen, tradities, uitdrukkingen, 
bijzondere kennis en/of vaardig-
heden die gemeenschappen en 
groepen erkennen als een vorm 
van cultureel erfgoed.” 

Een wezenlijk kenmerk is dat 
dit erfgoed wordt overgedragen 
van generatie op generatie en 
van persoon op persoon. Het 
behoort tot de basis van een ge-
meenschap. Immaterieel erfgoed 

is ‘dynamisch, levend erfgoed’.

Wij zijn als organisatie trots dat 
we geplaatst zijn op de Natio-
nale Inventaris Immaterieel Cul-
tureel Erfgoed Nederland.

Sinds 16 december 2021 heeft 
Unesco de corsocultuur inge-
schreven op de Representatieve 
Lijst van Immaterieel Erfgoed 
van de mensheid. Daarmee staat 
de Gondelvaart op wielen sa-
men met alle andere corso’s op 
deze lijst.

TITEL
Hot Transformer
Bingo!
Tijd
De Droegehamster monopoly
Uitgeknald?
Music
Speels
Viva La France
Valhalla
Hekserij

DEELNEMERS 2022
1. De Bining
2. Om’e Dyk
3. Bosma-Delte
4. De Fjouwersprong
5. De Musketiers
6. Chr. Brassband DA CAPO
7. De Buorren
8. Roun Om’e Toer-Ikkerham
9. De Jeugd
10. Lyts Begjin

Vrienden van de Gondelvaart
De vrienden van de gondelvaart zijn voor het evenement een belangrijke groep mensen die elk jaar 
weer via een financiële bijdrage het stichtingsbestuur ondersteund. Dat deze steun nodig is, moge 
duidelijk zijn. De kosten stijgen elk jaar weer, zo ook bij de organisatie van een evenement als de 
Gondelvaart op wielen. Wij als organisatie zeggen onze vrienden hartelijk dank voor deze steun.

Middenstands vereniging HANIJDRO Drogeham
Huisartsenpraktijk Drogeham Drogeham
MH Bouw Drogeham
Kazemier Transport Drogeham
Voegwerken Melle van der Bij Drogeham
Paarden Pension Klaas Huisma Drogeham

De Jong Houtwaren Drogeham
Pluimveevangbedrijf van der Veen Drogeham
Koekoek AB montage en onderhoud Drogeham
HGJ Broekhof Lisse
Hema  Surhuisterveen

Reclame op een 
dranghek, spandoek

of vlag tijdens
je evenement?je evenement?

Colofon
Uitgave:
Stichting Gondelvaart 
op wielen Drogeham

Internetsite:
www.gondelvaartopwielen.nl

Druk verzorging:
Mediahuis Noord

Opmaak:
Multicopy Drachten

Oplage:
Ruim 39.200 exemplaren

Uit dit nummer mag niets, in welke vorm dan ook overgenomen zonder toestemming van de stichting Gondelvaart op wielen en  
de drukker. 

De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade en ongevallen voor, tijdens en na de optocht van de gondels.
Voor bepaalde wegen geldt er op 16 en 17 september een parkeerverbod. Tevens dient u eventuele aanwijzingen van de politie  
in acht te nemen.
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de Buorren 2, 9289 HG  Drogeham 
telnr. 0512-331602 

O P E N I N G S T I J D E N: 
maandag 16:00 - 20:00  

dinsdag t/m donderdag van 11:30 - 20:00 
vrijdag / zaterdag van 11:30 - 20:30 

zondag 15:00 - 20:00 

-*-*- Tevens het adres voor uw salades, koude- en warme buffetten -*-*- 

 

 

0512 36 99 00
www.spoelstra-advies.nl
info@spoelstra-advies.nl

mr. A.J. Spoelstra
Lytse Wei 20
9289 LB Drogeham

Specialist in:

    Ruimtelijke Ordening
    Bouwrecht
    Milieurecht
    Natuurbeschermingsrecht

>
>
>
>

          
                    In wat men zegt:

Groningerstraat 7-Surhuisterveen
www.vanwierenschoenen.nl

  Het kopen van 
schoenen moet
een feest zijn.

Waarschijnlijk de gezelligste en best gesorteerde comfort
schoenenzaak van het noorden. WELKOM

Woudweg 19, 9257 RM  Noardburgum
T (0511) 47 33 45   
E info@vanderwalhout.nl

www.vanderwalhout.nl

Woudweg 19, 9257 RM  Noardburgum
T (0511) 47 33 45   
E info@vanderwal-boomrooierij.nl

www.vanderwal-boomrooierij.nl

BOUWVAK GEOPEND
  

• Tuinhout
• Bouwmaterialen
• Haardhout
• Houtsnippers
• Speeltoestellen
• IJzerwaren
• Tuingereedschap
• Handgereedschap
• Lariks/Douglas

• Boomverzorging
• Bomen rooien  
• Takken versnipperen  
• Stobben frezen  
• Hoogwerker  
• Klepelwerkzaamheden 

Woudweg 19, 9257 RM  Noardburgum
T (0511) 47 33 45   
E info@vanderwalhout.nl

www.vanderwalhout.nl

Woudweg 19, 9257 RM  Noardburgum
T (0511) 47 33 45   
E info@vanderwal-boomrooierij.nl

www.vanderwal-boomrooierij.nl

BOUWVAK GEOPEND
  

• Tuinhout
• Bouwmaterialen
• Haardhout
• Houtsnippers
• Speeltoestellen
• IJzerwaren
• Tuingereedschap
• Handgereedschap
• Lariks/Douglas

• Boomverzorging
• Bomen rooien  
• Takken versnipperen  
• Stobben frezen  
• Hoogwerker  
• Klepelwerkzaamheden 

HARKEMA - www.s-b-w.nl

met een nuchtere kijk op verzekeringen, hypotheken en makelaardij

BEHEER

Teveel energiekosten betalen
is niet leuk. DRS installatietechniek 
adviseert over duurzame energie 

zoals warmtepompen en 
zonnepanelen.

Wij hebben
altijd een
duurzame 
oplossing

Swarte Mar 3      
Noardburgum

0511 47 60 07
www.drs-installatie.nl

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Uw partner voor: 
Leveren en verwerken van: 

Beton staal 
Prefab wapening 
Bouwstaal netten 

Support-liggers 
  

Schrepel 20 – 1648 GC – De Goorn      
 0229-543737 

 info@avenhornsvlechtbedrijf.nl     www.avenhornsvlechtbedrijf.nl 

 

Oastkern 15  -  9288 XJ  Kootstertille
Tel: 0512-33 2009   -   Fax: 0512-33 1002
Internet: www.schoonmaakbedrijf-kuipers.nl

SCHOONMAAKBEDRIJF

INDUSTRIËLE REINIGING
KUIPERS B.V.

SCHOONMAAKBEDRIJF

DIENSTVERLENING
KUIPERS B.V.

✔  Afvoerverstoppingen

✔  Glazenwassen

✔  Gevelreiniging

✔  Industriële reinigingen

✔  Onderhoud kantoren en scholen

✔  Oplevering nieuwbouw

Oastkern 15  •  9288 XJ  Kootstertille

Telefoon 0512 - 332009  •  Fax 0512 - 331002

Internet: www.schoonmaakbedrijf-kuipers

SCHOONMAAKBEDRIJF

INDUSTRIËLE REINIGING
KUIPERS B.V.

SCHOONMAAKBEDRIJF

DIENSTVERLENING
KUIPERS B.V.

Telefoon 0512 - 33 14 20
www.nijboeruitvaartzorg.nl

 

Uw leverancier en installateur voor: 
 

Warmtepompen 
Warmtepompboilers 

Airconditioning 
Zonnecollectoren 

 
Voor vrijblijvend advies of een offerte op maat  

kunt u bellen, appen of mailen met: 
 

     Freerk: 06-30154733 Wybe: 06-18206208 
info@technischbedrijfvanderveen.nl     

info@kuipershantum.nl 
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BOUWKAVEL OP HET OOG?
Ontdek al onze 39 woningtypes

BOUWEN OP EIGEN WIJZE
Al anderhalve eeuw bouwen we met natuurlijke materialen 
vanuit het Friese Drogeham op geheel Eigen Wijze een 
complete en hoogwaardige woning op de kavel van 
bestemming. Van starter tot senior; samen creëren we jouw 
thuis helemaal naar wens. 

WIJ HOUDEN VAN HOUT
Met prefab houtskeletbouw zijn vele unieke combinaties 
mogelijk. Het is dé techniek geworden voor duurzaam, vlot 
en solide bouwen. Daar zijn we trots op. Jouw droomhuis? 
Je bouwt het samen met VDM Woningen. Mogen wij 
binnenkort ook voor jou aan de slag?

Download ons 

woningmagazine op

www.vdmwoningen.nl

VDM WONINGEN  |  DE BUORREN 40A  |  9289 HH DROGEHAM  |  0512-571234  |  INFO@VDMWONINGEN.NL  |  WWW.VDMWONINGEN.NL

Kindermiddag
Op zaterdagmiddag 17 september  
van 14:00-15:00 uur is een kinder-
middag in de feesttent, namelijk 
Anders met Sander.

Sander is al sinds 2005 toonaan-
gevend op het gebied van kinder-
entertainment. De originele, inter-
actieve en gevari eerde kindershow 
kenmerkt zich door de gouden 
formule van verbluffende goochel-
trucs, herkenbare mee-zing liedjes, 
een unieke buikspreekact en een 
daverende ballonnenparade. 

Deze veelzijdige professional 
maakt van ballonnen de meest ui-
teenlopende figuren en iedereen 
maakt kans om zo’n fraai fanta-
siefiguur mee naar huis te nemen. 
Tijdens deze show maakt Sander 
geen gebruik van een assistente, 
maar hij haalt kinderen uit het 
publiek om hem te assisteren. 

Het is een vrolijke en energieke 
kindershow die je laat lachen aan 
de lopende band en staat garant 
voor één uur lekker gek doen.

Verkooppunten 
toegangsbewijzen
Op bijgevoegde plattegrond kan men zien waar de 
toegangsbewijzen te koop aangeboden zullen worden. 
Op deze manier wil de organisatie de doorstroming 
van de bezoekers aan dit evenement op een vlotte 
manier laten verlopen. Men kan op vertoning van  
bovengenoemde toegangsbewijs via de ingangen  
welke ook op de plattegrond staan aangegeven het  
afgesloten parcours op komen.

• Verkooppunt (€) bij de ingang van de Sannen
• Verkooppunt (€) bij de ingang tegenover de 

snackbar de Alde Boek
• Verkooppunt (€) bij de ingang van de Boskloane
• Verkooppunt (€) bij de ingang van de Dominee 

van Velzenstrjitte

Entree bedraagt € 6,- per persoon, kinderen tot en met 
12 jaar mogen gratis meekijken, bij de verkooppunten 
bij de Sannen en de Boskloane is er een mogelijkheid 
om te pinnen, bij de overige verkooppunten is alleen 
contante betaling mogelijk.

Als u parkeert aan het terrein aan de Sannen kunt u 
terecht bij de ingang aan de Sannen en tegenover de 
snackbar de Alde Boek.

Als u parkeert aan het terrein aan de Lytse wei dan kunt 
u terecht bij de ingang van de Boskloane en Dominee 
van Velzenstrjitte.

Wat Otte makket
dat smakket!
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• Eigen ontwerp-/tekenafdeling

• Geautomatiseerde productie

• Eigen montageafdeling

• CE en VCA* gecertificeerd

• Complete re-styling

• Ombouwen industriële gebouwen

• Upgraden kantoorruimtes

• Vernieuwen entree e.d.

Nijewei 99-101, Harkema   -   T 0512 36 28 55www.BIJKON.nl

• Totaalpakket; staal én beplating

• Eén partij voor bovenbouw  

• Diverse soorten systemen  

• Eigen montage 

Ontdek ons uitgebreide          

assortiment!

(0518) 43 23 25

info@isolatiehandel.nl

Ljouwerterdyk 3,
9073LP Marrum, Friesland

Voor al uw professionele
isolatiematerialen en 
het beste advies.

WWW.FOKKINGAMODE.NLWWW.FOKKINGAMODE.NL          Damwâld   |   Drachten   |   Surhuisterveen

Mode �  altijd in beweging...Mode �  altijd in beweging...
Nee, niet persé in een optocht over de weg, maar in de tijd. 

Ieder seizoen hee�  zo z’n eigen richting en Fokkinga Mode toont 
die beweging graag in één van de drie winkels in Damwâld, Drachten 

of Surhuisterveen. Kom daar eens gezellig langs om kennis te 
maken met de nieuwste modetrends. Ontdek dat onze mode, 

alle seizoenen door, onmiskenbaar van vrouwen houdt… 
Graag tot ziens in één van onze winkels.

Het Modeteam van Fokkinga Mode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DB Internationaal Transport & Warehousing 
Moolnersrak 4-6 
9306 MJ Menaldum 
Tel. 0518-451280 
www.deboertransport.eu 
info@deboertransport.eu 

SURHUISTERVEEN TEGELS & SANITAIR
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Jeugdkorps Crescendo is het 
jeugdkorps van Bicycle Showband 
Crescendo uit Opende. Het is een 
groep enthousiaste jeugd in de 
leeftijd van 10 tot 16 jaar.

De samenstelling van de groep en 
hiermee ook de muzikale bezetting, 
is ieder jaar anders. Dit vanwege de 
instroom en de doorstroom van de 
leden. In 2022 bestaat de groep uit 
20 personen. Het is een dynamische 
groep en voor het instructieteam en 
de leden ieder jaar weer een uitda-
ging om te komen tot een goed mu-
zikaal evenwicht.

Het Jeugdkorps is een graag gezie-

ne groep bij straatoptredens zoals 
A4D’s en andere optochten. Daar-
naast heeft het Jeugdkorps een veld-
show in haar programma, waarmee 
ze in staat zijn om mee te werken 
aan een Taptoe. Omdat Bicycle 
Showband Crescendo dit jaar hun 
100 jarig bestaan viert, blikt het 
muzikale programma van de jeugd 
terug op deze mooie periode.

In de afgelopen jaren heeft het 
jeugdkorps meerdere prijzen be-
haald tijdens concoursen en jeugd-
festivals met hun show. Hierbij zijn 
er elementen van het moederkorps 
terug te vinden in de show, zoals 
de fiets en de muziekkeuze. Maar 

ook het logo en het uniform zijn 
ontworpen naar voorbeeld van de 
Bicycle Showband. Dit om de ver-
binding aan te geven en om de 
korpsen als geheel te kunnen pre-
senteren. Tijdens de winterperiode 
wordt de muziek ingestudeerd in 
het BaronTheater te Opende. In de 

zomer wordt er op het eigen Cor 
Dijkstraplein hard gewerkt aan de 
voorbereidingen van de straatoptre-
dens en de show. De instructieleden 
zijn naast hun rol bij het Jeugdkorps 
ook allemaal actief lid van de Bicy-
cle Showband Crescendo. Maître is 
oud Jeugdkorps lid Sita Helmholt.

Volop muziek tijdens Gondelvaart

Jeugdkorps Crescendo

Veiligheid staat voorop!
Dat de factor veiligheid als een rode draad door 
de organisatie heen loopt is een feit. Vooral 
gezien het feit dat de stoet van praalwagens 
plaats vindt in het donker en omdat dit prachti-
ge evenement duizenden mensen trekt, maakt 
dat er met betrekking tot dit onderwerp altijd 
extra aandacht aan geschonken wordt.
Vooral ook omdat de praalwagens voorzien 
zijn van verlichting en de omvang en techniek 

in de praalwagens indrukwekkende vormen 
begint aan te nemen maakt dat er veel veilig-
heidsmaatregelen getroffen dienen te worden.
Waar wordt onder andere aan gedacht?

De opstelling van aggregaten, blusvoorzienin-
gen op de praalwagens bij een eventuele be-
ginnende brand welke door de firma Smeding 
beschikbaar zijn gesteld, optimale begeleiding 

bij het verkeer en parkeer beheer middels ge-
certificeerde verkeersregelaars.

Ook is de Brandweer uit Drogeham paraat om, 
indien het nodig is , direct hulp te bieden.
En is er beide avonden een A.E.D. en E.H.B.O. 
aanwezig op het parcours.
Zo proberen we de veiligheid optimaal te be-
waken.

V.I.O.S. Kootstertille 

Vooruitgang is ons streven, en dat is 
waar wij momenteel erg druk mee 
bezig zijn.

Geïnspireerd door Slagerij van kam-
pen hebben we nu gekozen voor een 
Drumband ipv Malletband. Geen 
melodie instrumenten maar drums 
in verschillende vormen. In de zoek-
tocht naar Modernisering, Plezier en 
Authenticiteit zijn er veel dingen de 
revue gepasseerd. Veel nieuwe mu-
ziek, andere kledij en aanpassingen 
in het instrumentarium. In november 
2021 waren wij voor het eerst in de 
nieuwe vorm te aanschouwen, en in 
2022 hebben wij dit voort gezet met 
een aantal optredens. 

Ook hier zien we een modernise-
ring, Zo hebben we dit jaar voor 
het eerst meegedaan aan een echte 
Battle tegen andere Drumbands. 

Deze veranderingen brengen veel 
mee, onze leden hebben dan ook 
hard moeten werken. En het resultaat 
is er, wij zijn dan ook erg trots om 
onze leden.In Drogeham bij de Gon-
delvaart gaan we laten zien wat wij 
kunnen. Wij hopen dat iedereen zal 
genieten.

Een kleine waarschuwing is mis-
schien wel op zijn plaats, het wa-
ter zal niet of niet alleen van boven  
komen.

Bicycle Showband Crescendo 

Sternse Slotlanders Franeker 
bij Gondelvaart op Wielen in Drogeham 

Bicycle Showband Cres-
cendo startte net zoals vele 
showbands als een normale 
dorpsfanfare. In 1922 werd 
Crescendo opgericht als 
een zittende fanfare. Rond 
1960 ging Crescendo over 
van een zittende fanfare 
naar een marcherend mu-
ziekkorps. 

Er volgde een uitnodiging 
voor het Wereld Muziek Con-
cours (WMC) te Kerkrade, en 
daarna zou al snel het eerste 
buitenlandse optreden vol-

gen. Nadat de drumband bij 
de fanfare was gevoegd, ging 
Crescendo als showband 
door het leven. Het ging een 
tijd erg goed met Crescen-
do, totdat er in 1973 even 
geen inspiratie meer was op 
showgebied. Op dat mo-
ment stonden er twee leden 
op die Crescendo dat jaar 
hebben gemaakt tot datgene 
waardoor Crescendo wereld-
beroemd is geworden. Op 1 
april 1973 stapten deze twee 
leden met hun instrumenten 
op de fiets en al snel was het 

Wielrijderskorps geboren.
Na het eerste fietsende optre-
den tijdens de TT in Assen, 
zijn de leden van Crescendo 
geen moment meer zonder 
de fiets geweest.

Bijzonder is dat het korps 
dit jaar het 100 jarig bestaan 
viert en dit voorjaar de Ko-
ninklijke Erepenning heeft 
mogen ontvangen.

Bicycle Showband Crescen-
do is niet meer weg te den-
ken uit de Nederlandse en 

buitenlandse showbandwe-
reld en is een graag geziene 
gast tijdens taptoes, Street 
parades, optochten, openin-
gen of andere evenementen. 
Gekleed in het stijlvolle rood/
blauw uniform of juist in het 
Volendams kostuum met 
klompen kan Crescendo een 
hoog gehalte aan entertain-
ment brengen. En dat zeker 
niet zonder succes! Om de 
4 jaar neemt Bicycle Show-
band Crescendo deel aan het 
Wereld Muziek Concours in 
Kerkrade waar zij zich goed 
kunnen laten meten tussen 
de andere showbands uit de 
gehele wereld. Regelmatig is 
dit beloont met mooie eerste 
prijzen.

De show van de fietsende 
muzikanten is een combina-
tie van fiets en loopfragmen-
ten die door de choreograaf 
tot een mooi geheel zijn ge-
maakt. Met leuke, goed in 
het gehoor liggende muziek 
zullen zij u een onvergete-
lijke show gaan brengen.
Niet alleen in Nederland ge-

ven zij acte de présence, ook 
in geheel Europa en ver daar-
buiten worden de muzikan-
ten regelmatig uitgenodigd. 
Jaarlijks wordt er meerdere 
weekenden aan de Internati-
onale Musikparade in Duits-
land deel genomen en zijn 
Frankrijk, België, Spanje en 
Italië zeker geen onbekende 
landen.

Met hoogtepunten als acht 
maal Japan, Maleisië, Turkije, 
Roemenië ,China, Ierland en 
het afgelopen jaar Noorwe-
gen en Rusland (Moskou) 
heeft Crescendo afgelopen 
jaar deelgenomen aan veel 
binnen- en buitenlandse eve-
nementen zoals bijvoorbeeld 
het Internationaal Theater 
Festival in Sibiu Roemenië 
en in Hongarije bij het Flo-
wer Festival in Debrecen! Dit 
jaar is er in juli nog afgereisd 
naar Tsjejchië.

Wellicht is Bicycle Show-
band Crescendo het vrolijk-
ste exportmiddel van Neder-
land!

Showband Sternse Slotlanders uit 
Franeker is een bekende speler in 
de muziek- en showwereld. Ruim 
65 jaar geleden gestart als tradi-
tionele drumband in Franeker en 
inmiddels uitgegroeid tot een mo-
derne Showband. 

Een showband waarin slagwerk een 
hoofdrol speelt… Dat geeft power! 

Maar dan wel met swing, harmo-
nie en een herkenbare sound. We 
onderscheiden ons door het ge-
bruik van gestemd en ongestemd 
slagwerk, herkenbare muziek en 
natuurlijk vette beats. We willen 
enerzijds aantrekkelijk zijn voor 
leden en anderzijds willen we pu-
bliek entertainen met onze muziek 
én straatshows. 

Deze mix heeft zich de afgelopen ja-
ren bewezen.
 
Vele optredens in binnen- en buiten-
land geven prachtige herinneringen 
en ook het deelnemen aan concour-
sen geeft energie en inmiddels een 
gevulde prijzenkast. Aantrekkelijk 
voor leden? Daar ligt een belangrij-
ke sleutel voor ons succes. We rich-

ten ons op persoonlijke- en groeps- 
ontwikkeling en zijn continue op 
zoek naar de gezonde balans tussen 
ontspanning en prestatie.
 
Tijdens de Gondelvaart op Wie-
len 2022 in Drogeham is Show-
band Sternse Slotlanders één van de  
muzikale deelnemers. Mogen we je 
ontmoeten in Drogeham?

Chr. Brassband 
DA CAPO Drogeham

Traditiegetrouw laat ook Brass-
band DACAPO dit jaar weer van 
zich zien en horen op de  53e editie 
van de Gondelvaart op wielen te 
Drogeham.

Al meer dan 29 jaar behoort de 
Brassband tot de deelnemers van de 
Gondelvaart en is daarmee een van 
de constante factoren van dit evene-
ment.

DACAPO is, mede door de beperkte 
financiële middelen, geen kansheb-

ber voor de titel maar is toch, als 
enige vereniging, elk jaar weer te 
bewonderen.

De gondel is al grotendeels “gepre-
fabt”en zal vooral worden opge-
bouwd uit hout en hardboard welke 
deels zal worden voorzien van bloe-
men. Het geheel zal worden aange-
kleed d.m.v. bloemstukken en voor-
zien van de benodigde verlichting. 
Al met al doet DACAPO weer haar 
best om deze editie weer goed voor 
de “avonden” te komen.
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De Sânnen 8a
9289 HK  Drogeham
Tel.:
www.ch-scooters.nl

0512 - 332633  

Scooters & Bromfietsen

tweewielers

Cor HamstraCor Hamstra

www.d-jobs.nl

Gegarandeerd werk!

Opleidingsmogelijkheden

Ruimte voor persoonlijke  
ontwikkeling

V

V

V

088 400 45 26

Check onze
vacatures

 
)V

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kiest u voor vlees aan huis? Dan kiest u voor de lokale ondernemers.  
Al onze producten komen uit deze regio en worden hier wekelijks vers verwerkt.  

Bij besteding van minimaal €50,00 aan vlees krijgt u eenmalig 25% korting met de 
kortingscode: GONDELDROGEHAM. Voer deze code in aan het einde van uw bestelling 

en de korting wordt automatisch verrekend. 
 

Kies bewust, kies Vlees aan huis 

Wij verzorgen het gehele traject
van 2D tot 3D modellering.

Kijk op onze website voor een overzicht van 
onze mogelijkheden en projecten.

HSB
CREATIVES

Wij zijn specialist in het engineeren en
modelleren van Houtskeletbouw projecten.

HSB CREATIVES
www.hsbcreatives.nl
info@hsbcreatives.nl

Benieuwd wat wij voor jou
kunnen betekenen? 

HSB CONSTRUCTIE & ENGINEERING    |    2D ONTWERP    |    3D MODELLEREN 

Eastermar & 
Emmer-Compascuum

+31 (0)512 36 94 50

Sterk in 
speciaal 

werk!
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Grensweg 3 A, 9231 HT Surhuisterveen  T: 0512 - 33 17 02  E: info@daktotaalnoord.nl
WWW.DAKTOTAALNOORD.NL

Dakpannen
Dakisolatie
Dakbeschotten
Renovatie

0512 - 36 98 00

Surhuisterveen
Nije Jirden 14
Postbus 140
9230 AC Surhuisterveen

Buitenpost (loket)
Kuipersweg 5
9285 SN Buitenpost

www.sekuer.nl
info@sekuer.nl

Sekuer Notarissen, zeker weten!

16 | dede WestereenderWestereender

� DEPLEATS  � DEPLEATS
0511 461556 | WWW.DEPLEATS.NL

SCHOOLSTRAAT 82 BURGUM

- Koffie met gebak
- Lunch

- Menu’s vanaf €28,95

- Fiets en wandelroutes
- Gratis WiFi

- Kindvriendelijk

ER OP UIT?

Meulen & Baarsma Quality Beds het 
enige Friesche familie bedrijf in bedden 

met vestigingen in heel Friesland

vanaf

Caresse 4500 - Afmetingen 140x200 cm
Let op! beperkte voorraad
Meerprijs 160 x 200 cm
slechts € 150,-

Elektrisch:
€ 1.595,- incl. montage

Compact Tractoren . Mini Tractoren . Werktuigen
Transportweg 13 . 9363 TL Marum . Tel:0594-646243 

WWW.NOORDMACHINES.NL
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HANIJDRO
MIDDENSTANDS VERENIGING

 FEEST WEEK
       ACTIE  !
HONDERDEN  EURO’S

AAN  PRIJZENGELD
WOENSDAG 14 T/M ZATERDAG 17 SEPTEMBER

PROGRAMMA FEESTWEEK DROGEHAM
Grote HANIJDRO 
winkelweek actie 

van 14 t/m 17 september

Woensdag 14 september tot 17 september:
Openhuis Drogehamster middenstand
 Gezelligheid in ons Brinkdorp.
 Hamster ondernemers bieden veel extra’s
 met vele acties en aanbiedingen

Vrijdag 16 september:
Vanaf 19:00 uur warming up met Blaaskapel “De Harrekieten”

53e Gondelvaart op wielen
m.m.v.  • Bicycle Showband Crescendo uit Opende 
 • Sternse Slotlanders uit Franeker
 • Malletband VIOS uit Kootstertille
Aanvang: 20:30 uur
Entree: € 6,00  kinderen tot en met 12 jaar  

mogen gratis meekijken
Prijsuitreiking: Tussen 22:45 – 23:30 uur (besloten feest)

Zaterdag 17 september:
Kindermiddag: Anders met Sander
Locatie:  Bij de feesttent
Aanvang: 14:00 uur

Vanaf 19:00 uur warming up met Blaaskapel “ De Harrekieten” 

53e Gondelvaart op wielen
m.m.v.  • Bicycle Showband Crescendo uit Opende
 • Sternse Slotlanders uit Franeker
 • Jeugdkorps Crescendo
Aanvang: 20:30 uur
Entree: € 6,00 kinderen tot en met 12 jaar  

mogen gratis meekijken

Groot slotfeest in de feesttent
m.m.v.:  De Doelleazen, Gaatze Bosma, Dj Johan Terpstra 
Locatie: in de feesttent op het sportpark ’t Doltsje
Aanvang: Na afloop Gondelvaart op wielen
Entree: Voorverkoop € 12,50 (Lunchroom d’ Alde Boek) 
 Bij de tent € 15,-

Zondag 18 september: 
Tentdienst in de feesttent van Drogeham
Op zondagavond 18 september 2022 zal de feestweek van 
 Drogeham ook dit jaar weer worden afgesloten met een tent-
dienst welke georganiseerd wordt door de gezamenlijke kerken 
in Drogeham.  Locatie van de tent is op het sportpark ’t Doltsje. 
Gospelkoor Joy for People uit Dokkum zal dit keer haar mede-
werking verlenen aan deze dienst, door met en voor ons mooie 
liederen te zingen. 
Joy for People Gospel koor is een groep mensen die gedreven 
en gepassioneerd muziek maakt. Al meer dan 45 jaar wil Joy for 
People Gospel koor het geloof in Jezus Christus op deze manier 
delen met anderen.
Met een koor van ongeveer twintig zangers, begeleid door 
een uitgebreide band (piano, synthesizer, bas, gitaar, drums en 
bij gelegenheid uit gebreid met een blazerssectie), kan Joy for 
 People grote diversiteit in het repertoire brengen
De verbinding binnen de groep, de kwaliteit van de muziek en 
de kern van de boodschap leiden tot een intense beleving van 
het geloof.
Het belooft een mooie avond te worden vol van muziek en 
zang. De dienst begint om 19:30, vanaf 19:00 is er inloop met 
koffie en thee. De dienst is voor iedereen die houdt van luiste-
ren naar mooie (gospel)muziek en het met elkaar zingen van 
mooie opwekkingsliederen. 
Iedereen is welkom! De toegang is gratis, wel zal er een collecte 
worden gehouden. De opbrengst van de collecte is bestemd 
voor Oekraïne uit naam van Kerk in Actie. 

Grote Kermis op het Kloostermankamp
vanaf woensdag 14 september 

tot en met zaterdag 17 september

De hiele tent nei de bliksum!
Zaterdag 17 september a.s. sluiten we gezellig af 
met een grandioos slotfeest.

Zorg ervoor dat je vanaf het begin aanwezig bent! 
Allround DJ & sfeermaker Johan Terpstra is de ge-
hele avond van de partij om de gezelligste feest-
muziek ten gehore te brengen. Johan weet als geen 
ander om van elke gelegenheid een echt knalfeest 
te maken. Da’s al een feest op zich!

Bij dit slotfeest mogen De Doelleazen ook zeker 
niet ontbreken. Deze vrolijke heren zullen al om
22.30 uur op het podium staan!!!

Zeg je feest??!! 
Dan hoort Gaatze Bosma daar ook zeker bij. 
Met Gaatze “gaan we door”…
“Radicaal asociaal naar de …

Prijsuitreiking met Boulevard
Besloten feestavond voor alle vrijwilligers van de 
Gondelvaart op wielen.

Boulevard is nog altijd de coverband uit het noor-
den! Door de jaren heen zijn ze in iedere uithoek 
van Nederland geweest en zelfs het buitenland 
gaat plat voor deze enthousiaste groep topmuzi-
kanten. En ze zijn nog lang niet klaar!

Met hun nieuwe show “THE HURRICANE TOUR” 
laten ze elk dorp, elke stad, elke tent, elk feest op 
hun grondvesten schudden. Aafke, Froukje en Eva 
zijn zangeressen met elk een bak aan ervaring, 
een strot waar je u tegen zegt en een goede dosis 
humor en zelfspot! En als je denk dat er alleen 
maar zoetsappige meiden-deuntjes gespeeld wor-
den, dan heb je het mis. Deze coverband rockt de 
oude klassiekers en laat je meebrullen met lekkere 
smartlappen, maar gaat net zo hard op scheuren-
de, oorverdovende gitaren en drumsolo’s!

Tijdens een avond met Boulevard komt alles voor-
bij! Medleys, creatieve mash-ups en de nieuwste 
hits gecombineerd met eigenheid en een knaller 
van een show. Met hun eindeloze enthousiasme 
pakken ze elk publiek in en laten niet meer los!

Ook dit jaar is er weer een DJ die er samen met de band een fantastische 
feestavond van gaat maken.

Kijk voor meer informatie op:
www.gondelvaartopwielen.nl

DJ Johan Terpstra
Deze altijd vrolijke DJ is met zijn warme stemge-
luid bekend van radiozenders zoals WaterstadFM, 
Radio NL, Radio continu en Omrop Fryslân. 
De jaren 90, zero's en uiteraard de gezelligste 
feestmuziek zijn Johans specialiteit, maar uiter-
aard is hij ook helemaal thuis in de hedendaagse 
Top 40. Daarnaast is Johan ook zeer geschikt voor 

een leuke kinderdisco. 
Deze allround DJ is een ech-
te ras entertainer en weet op 
interactieve wijze van 
elke gelegenheid een 
echt knalfeest 
te maken.

UW WONING
VERDUURZAMEN?

• Zonnepanelen
 • Isolatie

• Dubbele beglazing
 

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw woning?

 Neem dan contact op.

Stuur een email: info@vedunoord.nl

 
Of bel: 06 3630 3046
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  nicolai verf
                                 sinds 1930

DHZ-verven, bouwverven,
behang, vloercoatings,
jachtlakken, tractorverf,
autolakken, spuitbussen,
landbouw- en industrieverf

Alles op
verfgebied!

Gealstrjitte 40
9289 HV Drogeham
tel. 0512-331233
www.nicolaiverf.nl

zat. na 12.00 gesloten

SAMEN ZORGEN VOOR GELUK?

Wij bieden bewoning, behandeling en  
begeleiding voor jongeren en kinderen  
bij wie het leven niet vanzelf gaat.  
Bekijk ons complete aanbod op  
www.debosk.nl

De Stertil Group bestaat uit meerdere werkmaatschappijen en biedt aan klanten over de hele wereld technisch geavanceerde 
oplossingen. Stertil-Koni is wereldmarktleider op het gebied van hefbruggen voor het zware segment voertuigen en beschikt over  
een zeer compleet en in eigen huis ontwikkeld productportfolio ten behoeve van onderhoud en reparatie van commerciële voertuigen.  
Stertil Dock Products levert de hoogste kwaliteit dock equipment voor magazijnen en distributiecentra in vele sectoren.  
Stokvis Service verzorgt installaties, het onderhoud en de service voor zowel hefbruggen als dock producten.

Superior Solutions

Stertil B.V., Postbus 23, 9288 ZG Kootstertille, Nederland, Tel. +31 (0)512 334444, www.stertil.com, info@stertil.nl,  StertilGlobal,  Stertil,  @Stertil

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 20.00 uur 
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur en Zondag 12.00 - 17.00 uurKijk ook eens op www.kluswijs.nl

KLUSWIJS SURHUISTERVEEN
Vierhuisterweg 7-9 • 9231 AR Surhuisterveen

DE GOEDKOOPSTE IN HOUT EN BOUW!
TURBO SNELBETON
Zak met 25 kg, professionele 
betonmortel, makkelijk te 
verwerken, klaar terwijl je 
wacht.

KNAUF ROTBAND
Zak met 25 kilo.
Pleistert en repareert 
elke wand weer als 
nieuw. 

VUREN GESCHAAFD
Vuren geschaafd:  
21 x 50 mm:
Lengte 270 cm  €3.25 p/st
Lengte 300 cm  €3.69 p/st

SLS : 38x89 mm:
Lengte 240 cm  €7.70 p/st
Lengte 270 cm  €8.65 p/st

EINHELL ZAAGTAFEL
Stevig model met 
stabiel frame. Incl. stof 
afzuigadapter en zaagblad 
25 cm.

STANLEY HANDZAAG
UNIVERSEEL
Zaagblad van 55 cm, 
met gehard stalen tanden

per plaat

vanaf

3.49

per stuk

voor

49.99

per zak

nu

7.99
per zak

slechts

11.99

nu

199.99
vaste lage prijs

199.99

KNAUF GIPSPLAAT
Eersteklas kwaliteit 
van KNAUF.
200 x 60 cm €3.49 p/st
260 x 60 cm €4.49 p/st

OSB PLAAT
244 x 122 cm. 
Dikte 18 mm. 
Voorzien van 
tong en groef.

EXCELSIOR ALUMINIUM LADDER
Aluminium uitschuifladder, 
bestaande uit 3 delen met 9 treden.
Maximum werkhoogte is 590 cm.

WAST
LAAG

WAST
LAAG

per pak

nu

25.99

ROCKWOOL 
ISOLATIEPLAAT 
100 x 60 x 4,5 cm. 
Inhoud 8 stuks. 4,8 m2. 
Voor het binnen isoleren 
van scheidingswanden, 
vloeren en daken.

van 15.59 voor

9.99

NERGENS GOEDKOPER

JTB Solutions is uw voertuigenJTB Solutions is uw voertuigen
elektronica specialist inelektronica specialist in

Kootstertille.Kootstertille.  
  

Wij lossen graag al uwWij lossen graag al uw
elektronica vragen voordelig op.elektronica vragen voordelig op.  

Het kan daarbij gaan om hetHet kan daarbij gaan om het
verkrijgen van meer vermogen,verkrijgen van meer vermogen,

oplossen van een voertuigoplossen van een voertuig
technisch probleem en hettechnisch probleem en het

verbeteren van (rij-)comfort. Ookverbeteren van (rij-)comfort. Ook
het verminderen van Co2 uitstoothet verminderen van Co2 uitstoot
en navigatieupdates behoren toten navigatieupdates behoren tot

onze specialiteiten.onze specialiteiten.  

JTB SOLUTIONS

Oastkern 23B
Kootstertille

info@jtbsolutions.nl
jtbsolutions.nl

06 122 870 17

BIDDLE BV

Markowei 4 
9288 HA Kootstertille  

T 0512 33 55 55 
E info@biddle.nl 
www.biddle.nl

Biddle is een wereldleider op het gebied van luchtdiffusietechnologie. 
Al 90 jaar leveren we innovatieve klimaatoplossingen op het gebied 
van verwarming, ventilatie, koeling en klimaatscheiding. 

INNOVATIEVE 
KLIMAATOPLOSSINGEN

 ONZE OPLOSSINGEN
Onze oplossingen worden individueel op maat gemaakt om aan de eisen van 
elke klant te voldoen.

 ONZE PRODUCTEN
Onze producten zijn ontworpen om lang mee te gaan, op basis van 
gepatenteerde technologieën die de efficiëntie maximaliseren en het 
energieverbruik minimaliseren.

 ONZE SERVICE
Ondersteuning en technische assistentie worden verzorgd door een team 
van experts in het leveren van oplossingen die specifiek zijn afgestemd op 
de behoeften van elke klant.



GONDELVAART OP WIELEN – 2022 GONDELVAART OP WIELEN – 202222 23

Nailart
Voet-Hand verzorging   www.edileuza.nl

e-mail: info@edileuza.nl
Tel.: 0512-332488  /  06-4677 8333

 Nagelstudio Edileuza

Tillewei 6,  9289 HC  Drogeham

 
 

Brickmarkt 
 
Voor al uw nieuwe en gebruikte Lego sets 
en losse onderdelen. 
 
De Buorren 56, 9289 HH  Drogeham  Tel. 0512-354204 
 
www.brickmarkt.nl 

 

 

Bij  DE LEYEN  in DROGEHAM  vindt u alles op het gebied van: 

-         uw tuin 
-         uw dieren 

-         puikbeste kleiaardappelen 
-         ijzerwaren/gereedschappen 

-         doe-het-zelf artikelen 
-         agrarische produkten 
-         huishoudelijke artikelen 

-         bedrukking van bedrijfskleding 
-         dealer gasflessen 
-    bloemen/planten 
    enz…enz….enz…. 

 
BESTELLINGEN KUNT U OOK PLAATSEN VIA EMAIL: 

INFO@DELEYENDROGEHAM.NL 

TEL: 0512-331502 

GRATIS THUISBEZORGD!!! 

schroevenbestellen.nl

Bel ons:
0318 46 1650

Mail ons:
info@fastenerpoint.nl

Bezoek ons:
Bonnetstraat 24
6718 XN Ede

FOR PROFESSIONALS
Doelgericht communiceren

Effi cienciënt werken

Flexibel meedenken

Complete voorraad

Dat is afgesproken
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Zacht water, hard nodig 
Ervaar de voordelen van zacht water 

 Voorkomt ergerlijke kalkaanslag  
 Bespaart op energie  
 Verlengt de levensduur van 

huishoudelijke apparatuur  
 Verlaagt reparatie en 

onderhoudskosten  

 Bespaart op was- en 
vaatwasmiddelen, 
reinigingsproducten en zepen  

 Geeft een beter eindresultaat  
 Geeft een heerlijk zachte huid  
 Voorkomt ergernis en biedt 

comfort 
 

 
- gas - water - CV - elektra - sanitair - dakwerken - zonnepanelen  

Buorren 6 Drogeham Tel. 0512-331237 
www.bakker-installatiebedrijf.nl 

 
 

Gespecialiseerd in prefab-wapening
en verwerking op de bouw

Vestigingen in Drachten, 
Kootstertille en Schuilenburg

Postbus 107
9200 AC Drachten

WADRO BV tel. (0512) 33 23 11
Wadro Drachten BV tel. (0512) 58 28 22

Wapeningscentrale Kootstertille tel. (0512) 33 18 04
WADRO Schuilenburg BV tel. (0512) 33 23 11

IJZERSTERK IN MAATWERK!

 

Winsket jo in soad wille by de Gondelfeart op Tsjillen. 

 

WWW.HSV-TMP.NL 

Uw dorps- of stadsvlag zit erbij!Uw dorps- of stadsvlag zit erbij!
dorpsvlaggen.nl   |   058 - 266 88 38
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De Buorren 17 

9289 HD Drogeham

T: 0512 - 33 10 19 

E: info@vanwieren.net

WWW.VANWIEREN.NET

 Winnaar 2019
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Specialist in HAARWERKEN en 
HOOFDHUIDPROBLEMEN
 

Valt uw haar ernstig uit?

Heeft u last van ernstige roos of eczeem?

Heeft u veel jeuk op uw hoofd?

Heeft u andere huid of haarproblemen?

 

Wij gaan het samen met u oplossen. Zowel van de buitenkant als van 

binnen uit. Door het nemen van één druppel bloed kunnen wij zien wat 

uw tekorten zijn voor uw huid en haar.

Levenscyclus van een hoofdhaar

Metselbedrijf Mulder
Walbrechta 1  -   9289 JW Drogeham

Telefoon (0512) 33 10 25
Mobiel 06 51 988 026

E-mail info@metselbedrijfmulder.nl
 

Van der Meer Prefab uit Drogeham is een jong en dynamisch houtskeletbouw bedrijf. Met een team 
van +/- 35 personen produceren en monteren wij houtskeletbouw daken en volledige woningen. 
Middels een eigen ontwikkeld modulair bouwsysteem bieden we de Meerthuis  woninglijn aan. Door 
de grote vraag naar deze complete woninglijn zijn er  vacatures  ontstaan voor de functies:   

HSB-Cad Tekenaar  (M/V 0. 6– 1.0 fte) 

HSB-Cad Tekenaar / 3-D ontwikkelaar   (M/V 0. 6– 1.0 fte) 
 

Als  tekenaar  heb je  ervaring met het werken in HSB-cad met het uitwerken van dak – en 
gevelelementen. Samen met je collega tekenaars ben je verantwoordelijk voor het uitwerken van 
ontwerptekening naar productietekening en details waarbij je tevens een stuk werkvoorbereiding 
van het project op je neemt.  

Zie voor meer informatie op onze website; www.vandermeerprefab.nl 

 

WESTRA
FOTO EN MEDIA

WESTRA
FOTO EN MEDIA

Doede Pieter Westra
06-38038095 | volvo-3@live.nl

westra-foto-en-media.webnode.nl

� Westra Foto en Media

WESTRA
FOTO EN MEDIA

WESTRA
FOTO EN MEDIA

Doede Pieter Westra
06-38038095 | volvo-3@live.nl

westra-foto-en-media.webnode.nl

� Westra Foto en Media
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Grote Kermis op het Kloostermankamp 
De kermis in Drogeham biedt dit 
jaar weer voor iedereen volop 
vertier! De grote jaarlijkse ker-
mis in Drogeham wordt dit jaar 
gehouden op het vertrouwde 
plekje op het Kloostermankamp 
van woensdag 14 tot en met  

zaterdag 17 september 2022. 
Zoals elk jaar zal de Stich-
ting Gondelvaart op wielen de 
kermis organiseren in samen-
werking met kermisexploisant  
Elzinga. Voor de allerkleinsten 
uit Drogeham en omgeving 

staat er een draaimolen opge-
steld. Natuurlijk is er ook weer 
voldoende te krijgen voor de in-
wendige mens, zoals Oliebollen 
en suikerspinnen. 
Dus kom langs op de kermis in 
Drogeham. 

Hielke Jan Ellens al 25 jaar 
presentator Gondelvaart
Het is de 25e keer dat Hielke Jan Ellens de Gondelvaart op Wielen 
in Drogeham presenteert. ‘Het begon in 1996 en was destijds een 
van mijn eerste presentatieklussen, om die reden heb ik ook een 
echte band met Drogeham.’ Ellens is met zijn bedrijf Custard on 
& offline communicatie gevestigd in Buitenpost. Custard werkt al 
sinds de start in netwerkverband:  samenwerken met andere free-
lancers, samen de klanten op een zo goed mogelijke manier van 
dienst te zijn. ‘Superflexibel en helemaal van deze tijd. 

Parkeerplaatsen
 
Er zijn diverse parkeerruimtes gecreëerd waar u door de speci-
ale parkeerwachters naar toe zal worden geleid. 
 
Wij vragen om uw medewerking bij de volgende routes:
Verkeer komend vanaf de richting Drachten/Surhuisterveen par-
keren op de speciale parkeerplaatsen aan de Sânnen.
Verkeer via de rondweg komende vanuit de richting Leeuwar-
den/Buitenpost, via de Tillewei wordt u naar een parkeerplaats 
geleid door de aangestelde herkenbare parkeerwachters.
 

Dit parkeren is altijd gratis. Parkeren altijd op eigen risico
 
Voor de volgende wegen geldt voor beide zijden een parkeer-
verbod: De Ikebuorren, Lytsewei, Dykswâl, Tillewei, Buorren, 
en de Sânnen. U dient hier rekening mee te houden.
 
Bekijk ook eens onze website www.gondelvaartopwielen.nl

Bloemen voeren ook dit jaar de hoofdtoon
Dit jaar zullen er weer ongeveer 999.997 bloemkoppen één voor één geprikt of geplakt moeten 

worden op de creaties die mee “varen” in de 53e Gondelvaart op wielen van Drogeham. U begrijpt dat 
de meeste inwoners dan ook menige uurtjes bezig zullen zijn met dit karwei. In grote hoeveelheden 

worden deze koppen de woensdag voorafgaande aan het evenement vanuit Lisse aangevoerd.

Speciale Gasten
Een speciaal welkom is er natuurlijk voor 
onze gasten uit Berchhiem uit Burgum, 
Nij Bertilla uit Drachten en Hearsmahiem 
Buitenpost.

Elk jaar komen deze trouwe bezoekers  
een kijkje nemen bij onze Gondelvaart  
op wielen. Wat door de organisatie erg  
op prijs wordt gesteld.

OPROEP
Wilt u tijdens de rondgang van de gondels het parcours vrij houden, dit geldt vooral voor de boch-
ten. Gezien het feit dat de meeste gondels 3 meter breed en soms tussen de 11 en 16 meter lang 
zijn hebben ze deze ruimte meer dan nodig om het parcours af te leggen. 
Loopt u niet steeds over de weg; u stoort hiermee niet alleen uw mede toeschouwers maar ook de 
chauffeurs welke de tractoren moeten besturen. 
De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade en ongevallen, voor, tijdens en 
na de optocht.

Met dank aan:

VOOR DE MOOISTE 
KEUKENS, BADKAMERS 

EN VLOEREN GAAT U 
NATUURLIJK NAAR 

BAKKEUKENS 
DE JUISTE RICHTING IN KEUKENLAND 

Drachten Houtlaan 11, t 0512 53 00 20  

SFEERIMPRESSIE 
GONDELVAART 

2019 25 jaar, wat een mijlpaal! Wij als bestuur kunnen Hielke-Jan niet 
weg denken bij de Gondelvaart op wielen. Het was 1 van zijn eer-
ste presentatieklussen en daarna was Hielke Jan onderdeel van ons 
evenement. Wat velen niet weten is dat Hielke Jan ook elk jaar langs 
de buurten gaat om informatie op te halen bij de buurten om op 
deze manier een mooi verhaal te kunnen vertellen op het parcours. 

Hielke Jan, vanaf hier een speciaal bedankje voor jou! En dank dat 
jij al 25 jaar onze presentator bent, wat is er veel gebeurd, wat is 
er veel veranderd, maar wat fijn dat wij dit jaar ook weer op jou 
mogen rekenen! 

Tanken op z’n Hollands

Lokaal en voordelig 
tanken doe je 24/7  
bij Argos!

Tel: (0512)-360571
E-mail: dakenwand@bĳkon.nl

Betonwei 6A
9281 KR, Harkema

Wij staan al jaren
voor kwaliteit!

 
 

Nieuwbouw – Verbouw – Kunststof Kozijnen 
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TE KOOP

GEEN VERKOOPGEEN KOSTEN

LUXEPAKKET OP FUNDA

PROFESSIONELE WONING FOTOGRAFIE

360° FOTOGRAFIE

PROFESSIONELE WONINGVIDEO

EN VEEL MEER...

GEEN OPSTARTKOSTEN

GEEN TUSSENTIJDSE REKENINGEN

GEEN ABONNEMENTSKOSTEN

Neem nu contact op voor 
een gratis waardebepaling


