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PROGRAMMA

Sponsoren bedankt!
Beetsterzwaag en omgeving is rijk aan gulle onder-
nemers, instellingen en stichtingen. Velen hebben ook 
dit jaar weer een advertentie geplaatst in de feestkrant 
en op onze website. Hiermee maken zij het mogelijk 
een prachtige Koningsdag te organiseren voor inwo-
ners van Beetsterzwaag, Olterterp en verre omgeving. 
Deze Koningsdagkrant biedt een mooie gelegenheid 
om als dorpsbewoner nog eens te kijken naar het rijke 
aanbod. Want waarom zou je producten en diensten 
van ver halen, als ze ook in eigen dorp en omgeving te 
vinden zijn?

Naast de ondernemers en andere organisaties die 
een advertentie hebben geplaatst, willen wij ook nog 
een aantal partijen danken die ons op een andere 
manier en soms minder zichtbaar hebben gesteund: 
gemeente Opsterland, Stichting Van Teyens Funda-
tie, Bouwbedrijf Van Wijnen, Hoekstra Portofoons, 
Tandkliniek Ike, Frans Trans, Van der Let & Part-
ners, Kuiken Computers, Proud tob e a nurse, Uur-
werkspecialist Vlasma en natuurlijk alle vrijwilligers 
die op Koningsdag de handen uit de mouwen steken. 

Zonder de steun van onze adverteerders, boven-
genoemde organisaties en vrijwilligers kunnen wij 
Koningsdag niet organiseren. Dank allen voor jullie 
gewaardeerde bijdrage!

Hessel Reitsma  Voorzitter
Hester Visser Secretaris / coördinator optocht
Paula Schuurman  Penningmeester  
Anita Bolier Bestuurslid coördinator optocht
Leentje Tienstra Bestuurslid coördinator optocht/ 
 Koningsdagcollecte
Frenk Stoutjesdijk Bestuurslid coördinator Verkeer/ 
 Braderie
Nico Kootstra Bestuurslid coördinator Verkeer / 
 Braderie
Theo Boerema  Bestuurslid sponsoring
Patricia Pels Bestuurslid sponsering

Bestuur Doarpsrounte 
Beetsterzwaag - Olterterp

VOORWOORD

Kijk ook op onze website 
www.koningsdagbeetsterzwaag.nl 

voor de sponsoren die koningsdag mede 
mogelijk maken

VOORWOORD 
Vandaag is het Koningsdag, een feestdag ter ere van de 
verjaardag van de koning. Het is een dag om de vlag uit te 
hangen en om met elkaar de straat op te gaan. Een dag voor 
jong een oud. Het is een dag waarop je duidelijk kunt merken 
dat dit echt een feest is voor en door de inwoners. Die lokale 
betrokkenheid is nu precies de kracht van Beetsterzwaag en 
zorgt ervoor dat Koningsdag 2020 een groot feest wordt.
 
De Doarpsrounte geeft ieder jaar op haar eigen manier vorm 
aan de invulling van de dag. Ze verdienen daarvoor een 
groot compliment. Door het organiseren van vele activiteiten 
zorgen zij voor levendigheid in het dorp en verbinding tussen 
inwoners. Het programma is niet alleen voor de inwoners van 
Beetsterzwaag: de vele bezoekers uit de wijde omgeving die 
jaarlijks naar de optocht kijken tonen aan dat er een aanspre-
kend programma is!
In deze krant vindt u uitgebreide informatie over het pro-
gramma dat de Doarpsrounte heeft samengesteld.
 
Het organiseren van deze activiteiten rondom Koningsdag 
kost veel tijd en energie. Namens het college van gemeen-
te Opsterland dank ik de Doarpsrounte en natuurlijk niet te 
vergeten de vele enthousiaste vrijwilligers voor hun inzet en 
voorbereiding. Vrijwilligers die hard nodig zijn om dit soort 
dagen tot een succes te maken.
 
Hopelijk schijnt er op Koningsdag een oranje zonnetje en 
maakt uw enthousiaste deelname aan feestvreugde het 
plaatje compleet. Ik wens alle inwoners van Beetsterzwaag 
en omgeving een mooi Koningsfeest. Ik hoop u tijdens een 
van de activiteiten te ontmoeten.
 
Burgemeester Ellen van Selm

Positieve berichten vanuit het bestuur!
Vorig jaar hebben wij als bestuur op deze plek de inwoners 
van Beetsterzwaag en Olterterp opgeroepen om zich te mel-
den als bestuurslid van de Doarpsounte Beetsterzwaag-Ol-
terterp. De Doarpsrounte kampte in 2019 met tekort aan 
handen om het werk te verrichten dat nodig is voor het 
organiseren van een mooie Koningsdag in Beetsterzwaag. 
Aan die oproep is gelukkig gehoor gegeven, er hebben zich 
maar liefst vijf nieuwe en enthousiaste bestuursleden gemeld 
waardoor het bestuur in 2020 weer op sterkte is. Maar dat 
betekent niet dat er zich geen nieuwe vrijwilligers kunnen 
melden, er blijft ruimte voor nieuwe bestuursleden die met 
ons de handen uit de mouwen willen steken! Bestuurslid 
zijn houdt in een periode van 4 jaar betrokken te zijn bij de 
organisatie van de Koningsdag. Ieder bestuurslid heeft een 
eigen deel van de organisatie onder zich. Vergaderen  doen 
we vanaf oktober tot en met april 1 a 2 keer per maand.

Belangstelling? Bel of mail met ons!   
doarpsrounte@gmail.com 
06-16314493
Hessel Reitsma, namens de Doarpsrounte. Natuurlijk! FysioBeetsterzwaag.nl

Fysiotherapie Beetsterzwaag is vernieuwd! Met nieuwe collega’s 
en Jeroen Schadron als nieuwe eigenaar, blijven wij de 

vertrouwde zorg bieden.

Persoonlijke aandacht en de beste zorg staan bij ons nog steeds centraal! Daar 
doen we iedere dag ons uiterste best voor! Naast reguliere fysiotherapie, kunt 

u in onze Beweegstudio sporten onder begeleiding van de fysiotherapeute.  
Kijk voor de mogelijkheden op onze site! 

Afspraak maken? Bel of mail ons!

Pastorielaan 4-G, 9244 CA Beetsterzwaag
� 0512 - 382 383  � info@fysiobeetsterzwaag.nl
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De Ontmoetingsruimte

De Dorpskerk

voor:

voor:

-vergaderingen, cursussen
-verenigingsactiviteiten
-jubilea, verjaardagen en bruiloften

-concerten, culturele activiteiten
-huwelijkslocatie

voor reservering en info: Tjitske en Edward Kuiken
p.a. Fockema Andreaelaan 2
9244 BA  Beetsterzwaag
tel       0512  356175
e.mail koster.kuiken@viapacis.nl 

Achter de Hiemen 41  Beetsterzwaag   

Hoofdstraat 15  Beetsterzwaag   

Swynswei 2D, 9245 HE  Nij Beets, Tel. 0512 - 461448 

Wij wensen u 

OPTOCHT
10.00 - 11.00

KINDERSPELEN 
11.00 - 15.30

BRADERIE & VRIJMARKT 
11.00 - 15.30

SWEACHSTER TERRAS 11.00 - 16.00
MET VANAF 12.00 UUR LIVE BANDS

PRIUWERIJ 13.00 - 17.30
MET LIVE MUZIEK

PRIJSUITREIKING 16.00
VOORAF  MUZIEK

OPTOCHT
19.30 - 20.30

AVONDPROGRAMMA

HERAUTEN DOOR HET DORP
07.00

FEEST
VANAF 21.00 UUR GEZELLIG FEEST 
TER AFSLUITING IN DE BUORSKIP

www.culturelehoofdstraat.nl

Activiteiten voor jong&oud

Kunst

Muziek

Het Kunstweekend, het Brandweerfestival en het Sweachsterfestival
samen in onze culturelehoofdstraat!

Spektakel

27&28 juni 2020

ACTIVITEITEN

Communicatieadviesbureau

www.jerkerveenstra.com  

Jerker Veenstra | Communicatie

copywriting en contentcreatie

Speciaal voor jou

Een op maat gemaakte
eiken houten vloer.

Beetsterweg 9 | 9244 GC Beetsterzwaag | 0512 212 414 | www.dutzfloors.com
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Marco Prui�cher
Bloembinderij Marco Pruisscher
Beetsterzwaag
Tel.: 0512 - 38 13 04

Grondwerk

Tuinaanleg

Riolering

ErfafscheidingenBeetsterzwaag, 06 - 20 99 29 65

Hoofdstraat 83 | 9244 CM  Beetsterzwaag | 0512-383547 
www.tandkliniek-ike.nl

Elektrotechnische installaties 
Voor particulier en bedrijf 
0512-381788 - 06-25231367

www.elektrotechniekstuurman.nl

Elektro Techniek Stuurman
Café de Posthoorn 

Hoofdstraat 59, 
9244 CM Beetsterzwaag
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socialnumbernine.com

Social media voor je bedrijf 
uitbesteden? Scan de code.

Het wordt weer erg gezellig  
op het Sweachster Terras
Ook dit jaar kan er genoten worden van een 
drankje en gezellige muziek. Om 12 uur star-
ten we met een optreden van Two Faces en 
rond 13.30 volgt een optreden van Jack Bott-
leneck. Om 16.00 uur is er tot slot de feestelij-
ke prijsuitreiking. 

Het programma :

12:00 – 13.30 Two Faces (Jos Harteveld en  
Eddie Mulder)
 
Two faces is (zoals de naam al doet vermoeden) 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 repertoirekeuze 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 jaren-
lange, 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 be-

wijzen daardoor dat een kleine formatie toch compleet, 
muzikaal en dynamisch kan klinken.

13.30 - 16.00 uur Jack Bottleneck:  
RAUW EN AUTHENTIEK 

Met een veelzijdig repertoire, z’n rauwe markante stem 
en zingend van uit zijn tenen, 
slaagt Jack Bottleneck er telkens weer in het publiek te 
prikkelen, te verwonderen en te charmeren.
De nummers die Jack ten gehore brengt zeggen veel 
over z’n leven en je proeft aan alles dat hij de muziek 
leeft die hij speelt ! Jack  liep namelijk niet de weg van de 
massa, maar zijn eigen weg inclusief zonden en dwa-
lingen en zinnen als ‘’Sometimes I ramble, I get drunk, 
I gamble, ain’t nobody’s business if I do’’ klinken uit 
Bottlenecks mond dan ook zeer gemeend.”
Het doorleefde “korrel 40” stemgeluid van Jack wordt 
muzikaal ondersteund door  ‘Bluesman” Herman  Frank 
en de doorgewinterde muzikanten Johannes Blanksma 
op drums en Rob Taekema op bas. 

“Syn muzyk sil jim troch de siele hinne snije”

MUZIEK
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Kinderspelen
Kom jij dit jaar na de optocht ook weer klimmen, klau-
teren kliederen bij de Kinderspelen?

Ook dit jaar hebben we weer de stoerste obstakelbaan 
en survivalbaan klaarstaan. Omdat het altijd een ont-
zettend succes is hebben wij voor de echte lefgozers 
dit jaar ook weer de Rodeostier! Wie o wie kan hier het 
langst op blijven zitten…..!

Voor de kleinere kinderen hebben we een leuk spring-
kasteel en uiteraard mag je weer kliederen op de extra 
grote Klieder-Kledder-Klats wand.
Lekker verven en smeren, wie vindt dat nou niet leuk!

De Kinderspelen zijn zoals altijd een uitje voor het hele 
gezin. De kinderen kunnen zich vermaken op de at-
tracties en de volwassenen kunnen gezellig bijkletsen. 
Dus kom allemaal gezellig langs op het voetbalveld 
tussen 11.00 en 15.30 uur!

Om de Kinderspelen op een veilige manier te kunnen 
organiseren zijn veel vrijwilligers nodig om toezicht te 
houden, de aanmeldingen lopen gelukkig goed maar 
we kunnen nog wel wat ouders gebruiken! Aanmel-
den kan via intekenlijsten bij KC de Finne (Anita Bo-
lier). Alle vrijwilligers die zich hiervoor inzetten, alvast 
ontzettend bedankt!

Vlaggetjes Hoofdstraat
Ieder jaar wordt voor Koningsdag de Hoofdstraat extra 
feestelijk gemaakt met mooie vlaggetjes. Gezien de 
meeste van ons het liefst naast een ladder staan dan er 
op, zijn we ontzettend dankbaar dat de mannen van de 
‘Sweachtster Jeugd’ deze willen ophangen. Het is een 
hele klus maar ze krijgen het ieder jaar weer voor elkaar! 
Ondanks dat ze het ook druk hebben met het bouwen 
van een wagen voor de optocht. Dus mannen, ook dit 
jaar ontzettend bedankt!!

Jaarlijkse Koningsmarkt
Ook dit jaar is er weer een 
braderie, bij velen beter 
bekend als de Koningsmarkt. 
Een feestelijke markt vol 
gezellige marktkramen die 
al een lange traditie kent. 
De markt is een succesvolle 
en gezellige happening en 
ondanks zijn kleinschaligheid altijd een groot succes. 

Naast de gebruikelijke deelnemers zal er ook dit jaar 
weer belangstelling zijn voor een nieuwe generatie 
ondernemers, die duurzame, biologische en ecologische 
producten aan de man of vrouw brengt. Kortom, ook dit 
jaar, voor elk wat wils!

Nog belangstelling voor deelname aan de koningsdag-
markt ? Neem dan contact op met de marktmeesters 
Nico Kootstra (06-43708728)of Frenk Stoutjesdijk 
(06-20345845) maar mailen kan natuurlijk ook naar 
Doarpsrounte@gmail.com

VRIJMARKT
De plaatselijke jeugd beschikt over een flinke han-
delsgeest. Dit blijkt op de vrijmarkt. Ieder jaar komen 
jonge handelaren met karrenvrachten vol speelgoed 
en onverwachte schatten. De vrijmarkt is weer op de 
Vlaslaan. Het voorste deel is gereserveerd voor kinderen 
tot 16 jaar. Binnen het aangegeven gebied kunnen jullie 
je eigen plekje zoeken. We hopen dat jullie goede zaken 
doen!
Ook belangrijk om te melden: alles wat je niet verkocht 
hebt moet je weer meenemen naar huis!

NB Auto’s mogen niet op de Vlaslaan komen. Aanvoer 
van goederen daarom graag vanaf de zijde van KC De 
Finne.

gas
water
verwarming
badkamers
zink- en dakwerk
elektra
zonnepanelen

Tel: 0512 - 38 07 74
Fax: 0512 - 38 08 19

www.installatiebedrijfvanlinde.nl

Voor het vervaardigen en repareren van het sieraad 
dat u dierbaar is

Hoofdstraat 72
9244 CP Beetsterzwaag          info@goudsmidsepepi.nl
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De Giek 11, Drachten | Tel. 0512 - 51 61 01 | info@feenstraelektra.nl
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kinderwoud.nl

• kinderopvang
• peuteropvang
• buitenschoolse opvang
• gastouderopvang 

T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

Elke dag een mooie dag! 

Brink Groenvoorziening
Kuiperslaan 32 - 9244 AT Beetsterzwaag

T: 0512 38 17 05 
E: brink.groenvoorziening@hetnet.nl

Sfeerimpressie 2019
Alweer bijna een jaar geleden. Gelukkig hebben we de foto’s nog! Geniet in het hart van deze krant nog even van 
een sfeerimpressie van Koningsdag 2019. Met dank aan o.a. de fotografen Henk Kuipers en Jeroen Faber.

SFEERIMPRESSIE 2019
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PRIUWERIJ AGENDA

Hoofdstraat 39 - 9244 CL Beetsterzwaag - Tel.: 0512 382224  - www.kotaradja.nl

Hoofdstraat 50, 
9244 CP Beetsterzwaag
Tel.: 0512 38 38 45
E-mail:  info@snackbearske.nl
www.snackbearske.nl

 
   

   
   

     
   

   
   

Cultuur-Historische Agenda Beetsterzwaag 2020              
 evenement informatie 
april 
mei 

maandag 27 april – Koningsdag en Opening Seizoen Tropische Kas www.tropischekas.nl 
dinsdag 5 mei - 16:00 u - Vijf Mei Concert (klassiek) Cultbee Dorpskerk www.cultbee.nl 
zaterdag 9 mei - 10 -16 u - Groenmarkt in Tropische Kas www.tropischekas.nl 
Pinksterweekend op 30, 31 mei & 1 juni - 12-18 u - Open Atelier Route  www.kunstinopsterland.nl 
zondag 31 mei - 13:00 - 14:30 u Rondleiding Tropische Kas www.tropischekas.nl 

juni elke zaterdag in juni, juli en augustus: 14 -15 u 'Adellijk wandelen' www.historischbeetsterzwaag.nl 
zondag 7 juni - 14:00 uur Parkenrondleiding  www.tropischekas.nl 
zaterdag 20 juni -  Midzomerconcert (klassiek) Cultbee in Dorpskerk www.cultbee.nl 
zondag 21 juni - 's middags - Groot NNO Zomerconcert - Lauswolt www.lauswolt.nl 
weekend 27 en 28 juni  Kunstweekend, Brandweer, Sweachster Festival 
zondag 28 juni - Muziekspektakel Euterpe met gastoptredens 

www.culturelehoofdstraat.nl 
www.euterpe-beetsterzwaag.nl 

juli zaterdag 4 juli t/m 12 september: 13:30-17u elke zaterdag Tsjerkepaad  www.tsjerkepaad.nl 
zondag 5 en 26  juli - Parkenrondleiding en rondleiding Kassencomplex www.tropischekas.nl 

aug zondag 2 en 30  aug - Parkenrondleiding en rondleiding Kassencomplex  
zaterdag 8 aug - Internationale Topconcerten (klassiek) in Dorpskerk www.cultbee.nl 

sept zaterdag 5 sept -  10:30 -17 u - Kunstmarkt www.kunstinopsterland.nl 
zaterdag 12 en zondag 13 sept - Bourgondisch Beetsterzwaag  bourgondischbeetsterzwaag.nl 
zaterdag 12 sept - 10 -18 u - Open Monumentendag www.historischbeetsterzwaag.nl 
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SPONSOREN SFEERIMPRESSIE2019

De Hemmen 86 Drachten

 
   Beetsterzwaag “Sporthal revalidatie Friesland

 
 ,  

 
 

    

* Freerunnen, 
* ouder/peutergymmen, 
* turnen jongens (KNGU) meisjes (turnontour)
* gymmen voor jongens en meisjes vanaf 5 jaar 
* funturnen 12 plus
* Diplomagymmen t/m 6 jaar
* volwassenconditiefun

 

www.karinsfitenfun.nl     06- 23119061 
www.facebook.com/karinsfitenfunbeetsterzwaag

 

MONDIAAL EETLOKAAL & HOTEL

Cuisine Mondiale
CouleurLocale

Nieuw bij Het Witte Huis
Bij het Witte Huis in Olterterp wordt u getrakteerd
op het beste uit twee werelden. Het culinaire team
laat zich inspireren door een wereldwijde keuken

en vertaalt dit samen met lokale gerechten en
specialiteiten naar een unieke kaart. 

Eet à la carte of kies een 3-gangen menu.

Nieuw!
Het restaurant is geheel vernieuwd!
Reserveer uw tafel, bel 0512 382 222 of
via de website: www.wittehuisolterterp.nl

Restaurant + Hotel Het Witte Huis | Van Harinxmaweg 20 | 9246 TL Olterterp | Tel. (0512) 382 222 | info@wittehuisolterterp.nl | www.wittehuisolterterp.nl



27 april 2020Koningsdagkrant Beetsterzwaag 

1716

SPONSOREN OPTOCHT

Route optocht

ROUTE
Ook dit jaar starten we 
met de optocht vanaf de 
Commissieweg.
Net als vorig jaar hebben 
we ervoor gekozen om de 
route aan te passen zodat 
we sneller weer de Hoofd-
straat op kunnen draai-
en(zie kaartje), de optocht 
gaat dus weer twee keer 
door de Hoofdstraat zodat 
alles goed bewonderd kan 
worden!
Zowel de ochtend als de 
avondoptocht hebben 
dezelfde route.

OCHTENDOPTOCHT:
9:15 uur
Opstellen wagens
10:00 uur
START optocht

Route:
Commissieweg, Hoofd-
straat,  It Merkelân, 
Skoalleane, Hoofdstraat, 
Commissieweg waar we 
weer ontbinden.

AVONDOPTOCHT:
19:00 uur
Opstellen wagens
19:30 uur
START optocht

Route:
Commissieweg, Hoofd-
straat,  it Merkelân, Skoal-
leane, Hoofdstraat, Com-
missieweg waar we weer 
ontbinden.

EIGEN CREATIVITEIT:
Alle deelnemers kiezen 
zelf hun eigen thema. Ze 
kunnen dus al hun creati-
viteit gebruiken om er een 
spektakel van te maken.

JURY:
DESKUNDIGE JURY:
Een ervaren en deskun-
dige jury beoordeelt alle 
deelnemers op vier on-
derdelen. Dit zijn: creati-
viteit, show, uitvoering en 
techniek.
De onafhankelijke jury 
komt met een goed onder-
bouwd eindoordeel.

PRIJZEN
PUBLIEKSPRIJS:
De meeste waardevolle 
prijs voor de wagenbou-
wers is misschien wel 
de publieksprijs. Jaarlijks 
brengen honderden toe-
schouwers hun stem uit. 
Voor en tijdens de optocht 
wordt een stembiljet, 
met daarop alle deelne-
mers, verspreid onder het 
publiek. Deponeer het 
stembiljet in de containers 
waarop STEMBUS staat.
De stembussen vind je in 
de Hoofdstraat bij tand-
kliniek Ike en bij chinees 
restaurant Kota Radja. 
Ook staat er een stembus 
bij de Buorskip.

MOOIST VERSIERDE 
STRAAT:
We hopen dat steeds 
meer straten mee gaan 
doen met dit onderdeel. 
Want; zo komt Beetster-
zwaag alvast helemaal in 
de feeststemming! 
Net als de optocht is ook 
de straatversiering volledig 
vrij in thema of onderwerp. 
De avond voorafgaand 
aan Koningsdag beoor-
delen juryleden van de 
Doarpsrounte alle straat-
versieringen.

PRIJSUITREIKING:
Altijd weer een spannend 
moment, de prijsuitrei-
king! Iedereen is van harte 
welkom om dit spannende 
moment mee te maken. 
Afhankelijk van het weer 
is dit op het Sweachster 
terras of in de Buorskip 
om 16:00.  Wie wint er 
een prachtige beker en de 
eeuwige roem?! Alle win-
naars van de optocht en 
de straatversiering worden 
hier bekend gemaakt. 

DRIE CATEGORIEËN:
Er vallen in alle 3 de cate-
gorieën prijzen te winnen. 
De jury bepaalt wie de 
1e, 2e, en 3e prijs wint in 
de categorieën wagens, 
groepen en enkelingen/ 
paren. Bij voldoende 
aanmeldingen is er ook 
een prijs voor de kleine 
wagens te behalen. De 
wagen met de hoogste 
score wint de ‘ grote prijs 
van Beetsterzwaag. Verder 
zijn er de originaliteitprijs, 
de bestuurdersprijs en de 
aanmoedigingsprijs. 

KINDERJURY:
De jury die geen blad 
voor hun mond neemt is 
ongetwijfeld de kinderjury! 
De kinderjury bestaat uit 
ongeveer 10 leerlingen van 
KC de Finne. Onder leiding 
van een kinderjury voorzit-
ter beoordelen ze op eigen 
wijze alle deelnemers van 
de optocht.

Architectenbureau

ir Nardus Huiskes

Vlaslaan 1a

9244 CG 
Beetsterzwaag

Tel.: (0512) - 38 22 10

TEVENS REPARATIES

HET ADRES VOOR NIEUWE
EN GEBRUIKTE FIETSEN!

HOOFDSTRAAT 68 - BEETSTERZWAAG

TEVENS REPARATIES

HET ADRES VOOR NIEUWE
EN GEBRUIKTE FIETSEN!

HOOFDSTRAAT 68 - BEETSTERZWAAG

Hoofdstraat 68 • 9244 CP Beetsterzwaag
tel.:0512 - 38 25 21 • e-mail: info@cycle-centro.nl
website: www.cycle-centro.nl

Huiswerk?
Hoe? Zo!
NHI Studiebegeleiding 
biedt hulp in de vorm van 
huiswerkbegeleiding, bijlessen 
of individuele begeleiding. 
Oplossingsgericht en afgestemd 
op jouw leerbehoefte!

Informatie en inschrijven: 
www.studiecentra.nl

p r a k t i j k v o o r ch i n e se g e n e e sw i j z e

Acu p u n c t u u r 

Jetty Kootstra
Hoofdstraat 34A (ingang steeg)
9244CN Beetsterzwaag
tel.: 06 12 78 52 65
www.praktijkechinacea.nl

GåvaGåva
Scandinavisch design
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Slangen, lianen en hoge boomtoppen en hoor ik daar 
nou in de verte het gebrul van een gorilla?
De kinderen van De Finne bevinden zich op Konings-
dag 2020 niet 
in het bosrijke Beetsterzwaag maar in de JUNGLE!
Met een jeep gaan we dwars door de jungle naar 
onze boomhut. We rijden langs grote bomen, vlees-
etende planten en struiken met prachtige bloemen. 
Ook komen we wilde 
dieren tegen en kleurrijke vogels.  Natuurlijk is Freek 
Vonk van de partij, 
fascinerend hoe hij omgaat met alle (enge) dieren. 
Wij hebben ontzettend veel zin in onze reis door de 
jungle!

Tot ziens op Koningsdag!

Kindcentrum De Finne gaat dwars door de jungle!

Twee bijzondere activiteiten op de Koningsmarkt!
Dit jaar zijn er bijzondere activiteiten te zien en te beleven op de Koningsmarkt… 

Na de ochtendoptocht zullen de freerunners van Karin’s Fit en Fun een demonstratie laten zien. Deze demo begint 
tussen 11.15 en 11.30 uur. Kom dus allen kijken! Euterpe viert dit jaar hun 125-jarig jubileum en dat willen ze met 
verschillende activiteiten gaan vieren. 

Tijdens de braderie heeft Euterpe activiteiten voor kinderen. Zo zal het leerlingenorkestje Euterpe op de braderie 
gaan spelen en kunnen kinderen o.a. ervaren hoe het is om geluid te maken met een blaasinstrument. Kom dus allen 
kijken en luisteren!

Reidinga Advies B.V 
Postbus 11 | Lauwersweg 3
9230 AA Surhuisterveen

Tel:  0512 361 410
Mail:  info@reidingaadvies.nl
Internet: www.reidingaadvies.nl

Professionals in infra advies

WEG EN WATERBOUW BEGELEIDING

DIRECTIEVOERING

PROJECTBEGELEIDING TOEZICHT PLANNING

DETACHERING ONTWERPEN

BESTEKKEN 

CALCULATIE CAD REVISIE ONDERHOUD

INRICHTING OPENBARE RUIMTEKABELS EN LEIDINGEN 

De Wieken 14  •  8801 RA Franeker  • T 0517 - 39 61 00  •  www.zijlstraberoepskleding.nl

DE JUISTE KLEDING VOOR 
ELKE BRANCHE... DAT WERKT!

•  Bouw & Installatie
•  Dienstverlening & Industrie
•    Groenvoorziening & Grond-, 

weg- en waterbouw
•  Horeca & Facility
•  Transport & Logistiek
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KONINKLIJKE
     AANBIEDING

BEETSTERZWAAG  Van Lyndenlaan 7 Tel.: 0512 - 38 39 08
BOORNBERGUM  Westerbuorren 1    Tel.: 0512 - 28 32 91 

van nieuwe leden. Te besteden voor 1 juli 2020.

4 gratis lessen

www.medi�tweb.nl

NIJ BEETS Doarpstrjitte 10 Tel.: 0512 - 38 39 08 

SPEEL 
FERNHOUT
 ADVOCATEN

Familierecht

www.cultbee.nl 
 
 
 
 
 

 
 

 

Klassieke concerten op: 5 mei, 20 juni, 
8 augustus, 24 okt. en 19 dec. 2020  
in Dorpskerk, Van Lyndenlaan 5. 

Rijschool van Dam is gevestigd in Beetsterzwaag

Mag ik je uitnodigen voor je eerste les?
Kijk voor meer info en  inschrijven op 

www.rijschoolvandam.nl. Of bel: 06-40251686
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TIMMERBEDRIJF
IJNSTRA

06 -23 96 15 26

“Ambachtelijk 
   

Meer ruimte door een dakkapel? Plannen voor een aanbouw 

of een serre? De slaapkamer opknappen? De keuken of  

zelfs de hele woning renoveren? Dromen van complete  

nieuwbouw. Plannen maken is één, uitvoeren is een heel 

ander verhaal!  Wij staan u graag met raad en daad én  

vakmanschap terzijde!

“Ambachtelijk 
    vakmanschap met 
      oog voor detail”

De Werf 58, 8401 JE  Gorredijk 
Tel. 0513 460 625  www.bouwgorredijk.nl

 
 

 

Hoofdstraat 85
9244 CM Beetsterzwaag

www.unimatch.nl

 

 

      Voor al uw loonwerk 
 
 
                      
VCA* 

 
 
 

Swynswei 32, 9245 HG Nij Beets   Tel: 0512-461287 
info@loonbedrijflageveen.nl     
www.loonbedrijflageveen.nl 

Voor meer informatie ga naar onze site: 
www.thrastar.nl

Of neem contact op met Mirjam Scholte via:
ijslandsepaarden@hotmail.com of 0613755551

Stal frá Þrastar is een 
kleinschalig IJslanderbedrijf 
in de groene bossen  van 
Beetsterzwaag.
U kunt bij ons terecht voor:
•  Lessen voor zowel kinderen 
    als volwassenen
•  Buitenritten
•  Ponykampen:                                                                                
    6-7-2020 t/m 10-7-2020 
    10-8-2020 t/m15-8-2020

 
 

Bemiddeling van technisch 
staf- en kaderpersoneel  
en het uitvoeren van 
projecten in de: 
 
- Installatietechniek 
- Elektrotechniek 
- Werktuigbouwkunde 
 
 

Voor vacatures: www.sitservices.nl 

Hoofdstraat 31
085 79 20 150
www.adviesbureauderijk.nl
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