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Publiekstrekker
van formaat
Voor de wielrennerij is 2017 een historisch jaar.
Voor de derde keer wist een Nederlander één
van de grote profrondes bij de mannen te winnen. Na Jan Janssen (1968) en Joop Zoetemelk
(1980) – beiden Tour de France – heeft dit jaar
Tom Dumoulin zich bij wielerliefhebbers onsterfelijk gemaakt. In mei zagen we dat hij in Milaan
in de afsluitende tijdrit de overwinning in de
Giro d’Italia pakte.
Grote complimenten voor het Wielercomité van
de Profronde van Surhuisterveen, dat erin slaagde de winnaar van de roze trui naar Fryslân te
halen.
Daarmee zorgt de organisatie ervoor dat de
Profronde ook dit jaar een publiekstrekker van
formaat blijft. Met veel plezier woon ik de 36ste
editie van het evenement bij. Want na al die
jaren is Surhuisterveen een onmisbaar element in
de Friese zomer vol buitenactiviteiten.
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Arno Brok lost startschot
Het startschot van de 36ste Profronde van Surhuisterveen
zal worden gelost door Arno Brok, commissaris van de
Koning van de Provincie Fryslân. VVD’er Brok werd dit
jaar beëdigd als commissaris van de Koning, als opvolger
van John Jorritsma. Jorritsma werd burgemeester in Eindhoven.

Brok is niet een onbekende in de provincie. Hij maakte
naam als wethouder in de gemeente Leeuwarden en
werd vervolgens burgemeester in Sneek. Na een uitstap
van ruim zeven jaar in Dordrecht, waar Brok ook burgemeester was, kwam hij dit jaar terug naar ‘zijn’ Fryslân.
Om 19.00 uur zal de Commissaris het startschot lossen.

Lof voor de organisatie en de vrijwilligers die dit
mogelijk maken.
Drs. A.A.M. Brok
Commissaris van de Koning
in de provincie Fryslân
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Jan Raas
Jos Schipper
Joop Zoetemelk
Gerrit Solleveld
Theo Smit
Joop Zoetemelk
Jelle Nijdam
Eddy Schurer
Claude Criquielion
Wiebren Veenstra
Gert Jakobs
Adrie van der Poel
Erik Dekker
Serguei Utchakov
Bart Voskamp
Jeroen Blijlevens
Marco Pantani
Jans Koerts
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Zundert
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Deux Acren (B.)
Zundert
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Kalmthout (B.)
Gemert
Oekraïne
Zetten
Meerle (B.)
Cesenatico (It.)
Meerle (B.)
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Marcel Wüst
Erik Dekker
Santiago Botero
Robbie McEwen
Ivan Basso
Pieter Weening
Robbie McEwen
Alberto Contador
Erik Zabel
Alberto Contador
Andy Schleck
Cadel Evans
Mark Cavendish
Bauke Mollema
Lieuwe Westra
Peter Sagan
Chris Froome

Keulen (Dld.)
Meerle (B.)
Columbia
Australië
Italië
Harkema
Australië
Spanje
Duitsland
Spanje
Luxemburg
Australië
Groot-Brittanië
Leeuwarden
Monaco
Slowakije
Groot-Brittanië

Programma
1e Feanster Wielerweek
Woensdag 19 juli Kidsday
9.00 uur Kidsday met veel fun en verkeersveiligheids
onderdelen
14.00 uur Inschrijven Rabobank Dikke Banden Race
14.30 uur Rabobank Dikke Banden Race voor kinderen
van 7 jaar t/m 12 jaar
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17.30 uur – 19.00 uur Start 1e dag Rabobank Regio Rûntsje.
Onderdeel van de fiets driedaagse
Donderdag 20 juli
14.00 uur Uitreiking prijs mooiste Wieleretalage
Surhuisterveen
15.00 uur Tour de France, etappe Briancon-Izoard op
scherm bij de Feanster horeca
17.30 uur Start 2e dag Rabobank Regio Rûntsje.
Onderdeel van de fiets driedaagse
14.30 uur Crazy Fiets Race voor basisschoolleerlingen
locatie Zwembad Wettervlecke
19.15 uur Crazy Fiets Race vanaf 13 jaar
locatie Zwembad Wettervlecke
Vrijdag 21 juli Old meets nieuw
14.00 uur Historische Fietsgroep Noord
in het winkelcentrum Surhuisterveen
15.00 uur Clinic Elektrische Fietsen
16.00 uur Toertocht elektrische fiets
15.00 uur Tour de France, langste etappe van EmbrunSalon de Provence op schermen bij de
Feanster horeca
17.00 uur Inkorven duiven voor vlucht op traditionele
wijze
17.30 uur – 19.00 uur Start 3e dag Rabobank Regio Rûntsje. Onderdeel van de fiets driedaagse
19.00 uur Voorinschrijving Pieter Weening Classic
19.30 uur Jan Hepkes Wouda Prominenten Race
over 11 meter
20.00 uur Open Feanster WielerQuiz (Petje op, petje af)
Zaterdag 22 juli Pieter Weening Classic
8.00 uur
Start 12e Pieter Weening Classic
13.00 uur Tour de France, tijdrit Marseille op schermen
bij de Feanster horeca
15.00 uur Verwachte binnenkomst duivenwedstrijd op
klassieke wijze
15.00 uur Grand Finale Prijzenspektakel
H&I Cadeaufestival
Zondag 23 juli Bikes ‘n Bites, Surhuisterveen Culinair
13.00 uur Feanster Foodfestival, gezelligheid, eten,
drinken, genieten, loungen en meer
15.00 uur Tour de France, laatste etappe op groot scherm
op het Torenplein
Maandag 24 juli Ladies Day
16.30 uur Toertocht voor vrouwen onder professionele
begeleiding
18.30 uur Presentatie, onder het genot van een
sportmaaltijd, van Kim van Dijk
(pilot Paralympische tandem)
19.00 uur Weerpraatje Piet Paulusma bij de Feanster Toer
21.00 uur Thema-avond Wielrennen en Voeding
22.00 uur Spanninga Night Ride
Dinsdag 25 juli 36e Profronde van Surhuisterveen
9.30 uur Reclamekaravaan door de regio
13.00 uur Start braderie en rommelmarkt
13.30 uur Criterium voor Vrouwen
15.30 uur Criterium voor elite en beloften
18:00 uur Reclamekaravaan op het parcours met
Bicycle Showband Cresendo
18.30 uur Voorstelling profrenners
en huldiging Tourvedetten
19.00 uur Start 36e Profronde van Surhuisterveen
21.15 uur Huldigingen en uitreiking van de Gouden Fiets
LOCATIE 1e FEANSTER WIELERWEEK:
HET TORENPLEIN SURHUISTERVEEN
Meer informatie op: www.wielerweek.nl

De Feanster
Wielerweek
Wie gaat er dit jaar met de gouden fiets aan de haal?
Wordt het streekfavoriet Pieter Weening die als eerste
tekende om aan de start te kunnen verschijnen. Of wordt
het Tom Dumoulin, de absolute topper in deze 36e editie
van de profronde. “Dat zal niet eenvoudig worden”, reageert Pieter Weening desgevraagd. “In het profpeloton
kent iedereen de ronde van Surhuisterveen. Zo’n bijzondere prijs spreekt veel renners aan.”
Onlangs werd het bijzondere kleinood door sponsor
Romke Kooyenga uit Dokkum aan de meest succesvolle

Friese wielrenner ooit gepresenteerd. De nieuwe prijs is
(hand)gemaakt door juwelier Sytse Piersma. “Een hele
eer om deze prijs te mogen maken”, aldus de Dokkumer ondernemer. “Ik krijg ook hele mooie reacties.” De
Kooyenga Groep, al langer één van de sponsoren van de
Feanster profronde, verbindt zich voor drie jaar aan het
evenement. “Bij zo’n bijzonder evenement hoort een
bijzondere prijs”, vindt Kooyenga. “De profronde is in
Noord-Nederland uniek. Door deze gouden fiets willen
wij daar een extra impuls aan geven.”

Rabobank
Dikke Banden Race

Rabobank Regio
Rûntsje

Jan Hepkes Wouda
Prominentenrace

Ben je tussen de 7 en 12 jaar oud?
Wil jij racen in een echte wedstrijd
zoals Pieter Weening en Marianne
Vos op TV? Doe dan mee aan de Rabobank Dikke Banden Race! Je mag
gewoon meedoen op je eigen (stads
fiets). De organisatie zorgt voor een
helm als je die niet hebt en een rugnummer.
Opgave is vanaf 14.00 uur mogelijk
in de tent op het Torenplein. Aanmelden kan tot 14.30 uur. Om 14.30
uur start de eerste race.
De Dikke Banden race is een samenwerking tussen het Wielercomité
Surhuisterveen en Rabobank Drachten Friesland Oost.
Als je de race wint mag je op de
landelijke finaledag tegen andere
winnaars uit het land fietsen. Wordt
jij de Dikke Banden Race Kampioen
van Nederland?

Rabobank is al jaren betrokken bij
de wieleractiviteiten van Wielercomité Surhuisterveen. In 2016 hebben
beide partners in gezamenlijkheid
een ééndaagse wielertoertocht, het
Rabobank Regio Rûntsje, georganiseerd. Dit was een groot succes. Dat
dit een vervolg moest krijgen, daar
waren partijen snel over uit. Na een
brainstormsessie en met de plannen
voor de eerste Feanster Wielerweek
in het vooruitzicht waren de plannen
snel gesmeed.
Tijdens het Rabobank Regio Rûntsje
worden er drie dagen nieuwsgierige
tochten verreden. De etappes voeren
de deelnemers door het Westerkwartier en door het coulisenlandschap
van de Friese Wouden. In de routes
zijn diverse pleisterplaatsen opgenomen.

Jan Hepkes Wouda was handelaar in
vellen. Deze vellen haalde hij op met
zijn grote transportfiets met voorop
een grote mand waarin de vellen
vervoerd werden. Jan was verzot
op z’n fiets, hij heeft er menig sterk
verhaal over verteld. De fiets noemde hij in zijn verhalen, Fytske.
Surhuisterveen en Jan Hepkes Wouda zijn aan elkaar verbonden. De
liefde die Jan Hepkes had voor zijn
fiets, is overgeslagen op het dorp.
Logisch is dan ook dat als eerbetoon,
Jan Hepkes Wouda naamgever is van
de prominentenrace.
De Jan Hepkes Wouda Race gaat
over exact 11 meter. Het gaat er
in deze wedstrijd niet om wie de
snelste is, maar de langzaamste! Dit
wordt een groot festijn, met na afloop: sterke verhalen!

Stichting Wielercomité Surhuisterveen
bedankt alle sponsoren en de vele
vrijwilligers voor hun medewerking aan
de 36ste Profronde van Surhuisterveen!

Toegang Profronde gratis!
De toegang tot de Profronde is ook dit jaar gratis. “Dankzij
de steun van onze trouwe sponsors kunnen wij de duizenden toeschouwers opnieuw een gratis topsportevenement
aanbieden. Uniek!”, zegt voorzitter Albert Helfrich van
Stichting Wielercomité Surhuisterveen. “Sinds vorig jaar zijn
we gestopt met de verkoop van programmaboekjes. Wij
bieden de toeschouwers nu een gratis fullcolor flyer aan
met daarop de deelnemerslijsten en op de achterkant een
grote poster van één van de prominente deelnemers van de
Profronde.” Ook de grote beeldschermen bij start en finish
ontbreken niet om de wedstrijden goed te kunnen volgen.
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Arriva-tribune kaarten in
voorverkoop
Voor de Arriva-tribune, de publiekstribune, gaat een beperkt aantal kaarten in de verkoop. De kaarten zijn à € 5,00
per stuk verkrijgbaar bij G&W GezondheidsWinkel Drogisterij Helfrich, De Kolk 16, Surhuisterveen.

Oversteeksluizen voor het publiek
Bij de Profronde zijn op diverse plaatsen in het parcours
oversteeksluizen aangebracht. Dit in samenwerking met
Spinder Stalinrichting, met het doel om renners en publiek
nog meer veiligheid te bieden. Ook wordt hiermee de
doorstroming van het publiek verbeterd. De ‘sluiswachters’,
leden van voetbalvereniging Surhuisterveen, zijn duidelijk
herkenbaar (aan onder andere de opvallende hesjes, een
vlag en een fluit). Een vriendelijk verzoek aan iedere bezoeker, mede namens de renners, maar ook in het belang van
de eigen veiligheid, gebruik te maken van deze oversteeksluizen en de instructies van de ‘sluiswachters’ strikt op te
volgen.
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Surhuisterveen verwelkomt
‘roze’ Dumoulin
ER ZIJN MEER MENSEN OP DE MAAN GEWEEST, DAN DAT ER NEDERLANDERS ZIJN
DIE EEN GROTE RONDE HEBBEN GEWONNEN. SINDS MEI VAN DIT JAAR, HEBBEN
JAN JANSSEN EN JOOP ZOETEMELK GEZELSCHAP GEKREGEN VAN EEN JONGEMAN
UIT LIMBURG, DIE OP SPECTACULAIRE WIJZE DE GIRO D’ITALIA HEEFT GEWONNEN.
Auteur: Ivo Pakvis

Juwelier Wytse Piersma, Pieter Weening en Romke Kooyenga

Gouden Fiets inzet bij
Profronde Surhuisterveen
Wie gaat er dit jaar met de gouden fiets aan de haal?
Wordt het streekfavoriet Pieter Weening die als eerste tekende om aan de start te kunnen verschijnen.
Of wordt het Tom Dumoulin, de absolute topper
in deze 36e editie van de profronde. “Dat zal niet
eenvoudig worden”, reageert Pieter Weening desgevraagd. “In het profpeloton kent iedereen de ronde
van Surhuisterveen. Zo’n bijzondere prijs spreekt veel
renners aan.”
Onlangs werd het bijzondere kleinood door sponsor
Romke Kooyenga uit Dokkum aan de meest succesvolle Friese wielrenner ooit gepresenteerd. De
nieuwe prijs is (hand)gemaakt door juwelier Sytse
Piersma. “Een hele eer om deze prijs te mogen maken”, aldus de Dokkumer ondernemer. “Ik krijg ook
hele mooie reacties.” De Kooyenga Groep, al langer
één van de sponsoren van de Feanster profronde, verbindt zich voor drie jaar aan het evenement. “Bij zo’n
bijzonder evenement hoort een bijzondere prijs”,
vindt Kooyenga. “De profronde is in Noord-Nederland uniek. Door deze gouden fiets willen wij daar
een extra impuls aan geven.”

Tom Dumoulin behoort nu tot de beste renners ter wereld en mag tijdens de 36e Profronde van Surhuisterveen
zijn roze trui komen tonen. Gemakkelijk was het niet
voor Dumoulin, natuurlijk niet. Met concurrentie van
mannen als Nairo Quintana en Vincenzo Nibali, beide
al winnaars van een grote ronde en beide pas verslagen
als ze in het vliegtuig naar huis zitten, moest de man
van Sunweb bijzonder vroeg opstaan om deze geslepen
heren te slim af te zijn. Al snel werd echter duidelijk dat
Dumoulin deze Giro over een uitzonderlijk stel poten beschikte en dat het wel eens een fraaie drie weken zouden
kunnen gaan worden.
Oropa
Tot en met de winst op de Oropa leek er geen vuiltje
aan de lucht voor Dumoulin. In het roze klopte hij daar
onder andere Quintana in een direct gevecht bergop. De
overwinning kwam na een afgetekend lesje hardfietsen
in de tijdrit en het geloof onder de Nederlandse wielerliefhebbers was, een jaar na het nipt mislukte Italiaanse
avontuur van Steven Kruijswijk, groot.
Toen was daar de etappe naar de Stelvio. Deze mythische berg zorgt al jaren voor mooie wielerwedstrijden
en heeft al menig amateurwielrenner op z’n plek gezet.
De wonderbenen van Dumoulin zouden flink aan de bak
moeten om een aanval van zijn concurrenten te kunnen
weerstaan, zoveel was duidelijk.
Witte billen
Het waren echter niet de benen die Dumoulin in de steek
lieten. De regisseur wist niet hoe snel hij moest wegschakelen toen de drager van het roze zijn witte billen ontblootte om gehoor te geven aan schreeuwende darmen.
Het verkeersbord aldaar zou al snel een bedevaartsoord
worden voor Nederlandse toeristen, maar daar was
Dumoulin niet mee bezig. Met lege darmen knalde hij
vervolgens overtuigend omhoog. Van zijn comfortabele
voorsprong was echter nog maar weinig over. Het roze
stond onder druk.
Vervolgens ging Dumoulin een woordenstrijd aan met
Nibali en Quintana, die volgens hem veel te veel bezig

waren met wat de roze trui deed. Hij hoopte dat ze van
het podium zouden donderen, riep Dumoulin met veel
bravoure. Onhandig, want zeker Nibali moet je niet als
vijand hebben in de koers. Niet veel later wapperde het
roze van de Limburgse schouders, nadat Dumoulin vroeg
in de etappe zat te slapen en alle zeilen bij moest zetten
om terug in de voorste groep te komen. Deze inspanning
bleek te groot en in de slotklim verloor Dumoulin te veel
tijd op Quintana.
Even leek het gebeurd met de roze ambities van Dumoulin, maar in de laatste bergrit bleef het verlies op Quintana en Nibali beperkt tot een seconde of vijftien. De tijdrit
op de slotdag wachtte. Dumoulin wist dat er nog een
kans was.
Eindwinst
Op de slotdag in Milaan bleek het meer dan alleen een
kans. Dumoulin denderde vanaf het eerste moment resoluut naar de eindoverwinning. Al ruim voor de streep was
duidelijk dat hij Quintana aan flarden aan het rijden was.
Al ruim voor de streep was duidelijk dat Dumoulin de
Giro d’Italia ging winnen. In Milaan zou het Wilhelmus
klinken.
Op de eerste dinsdag na de Tour de France, zal Dumoulin aan de start van de Profronde verschijnen. De eerste
Nederlander die de Giro won, mag in Surhuisterveen laten zien hoe het roze hem staat en hoe hard hij door de
Feanster straten kan rijden. Natuurlijk hebben we menig
gele trui op bezoek gehad, maar het zou goed kunnen
dat het applaus voor Dumoulin het luidste zal worden
dat Surhuisterveen ooit gehoord heeft.

Organisatie Stichting
Wielercomité Surhuisterveen
Mail: info@wielrennensurhuisterveen.nl
Website:www.wielrennensurhuisterveen.nl

Jelly en Nynke
Jelly Frankes (links) en Nynke Bruinsma.
Foto: AWFoto.nl/André Weening

DE WINNAAR VAN DE PROFRONDE WORDT
OP HET PODIUM GEFLANKEERD DOOR
NYNKE BRUINSMA EN JELLY FRANKES. HET
IS VOOR BEIDE RONDEMISSEN NIET DE
EERSTE KEER DAT ZE SAMEN OPTREDEN.
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Auteur: Pieter Atsma
Jelly Frankes (21) is geboren en getogen in Surhuisterveen. Ze werkt sinds kort als schuldhulpverlener bij de
gemeente Achtkarspelen, waar ze mensen helpt die in
financiële problemen zitten. ,,Ik ben veel met mensen
bezig. Het is mooi om juridische dingen uit te pluizen en
te puzzelen hoe het beter kan.”
Jelly is rondemiss vanwege haar verkiezing vorig jaar tot
Miss Van der Lijn Wereldmode bij de jaarlijkse misswedstrijd Beauty Queen Netherlands. Het was de eerste keer
dat ze meedeed aan zo’n verkiezing. ,,Het is eigenlijk
niets voor mij om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Ik werd gevraagd om mee te doen en won
meteen deze titel. Het gaf toch wel een kick, al die mensen die voor je juichen en klappen als je op het podium
staat.”
Nynke Bruinsma (22) doet zo nu en dan mee aan een
missverkiezing. Ook zij vindt het bijzonder om voor een
groot publiek op het podium te staan. ,,Het is leuk om op
het best van je kunnen te presteren.”
Nynke is opgegroeid in Drachten en woont inmiddels
vier jaar in Groningen, waar ze werkt bij een kinderdagverblijf. Ze wil waarschijnlijk volgend jaar beginnen aan
een masteropleiding, waarna ze naar het buitenland wil
om daar kinderen te helpen. ,,In Nederland is de hulpverlening al goed geregeld, de meeste kinderen krijgen de
zorg die ze nodig hebben. In landen in Afrika of bijvoorbeeld Nepal is dat anders. Daar blijven kinderen thuiszitten als ze anders zijn. Die kinderen wil ik graag helpen. Ik

Rondemissen met een sociaal hart
vind het belangrijk dat ieder mens de kans krijgt om het
beste uit zichzelf te halen.”
Beide rondemissen zijn geen onbekenden van elkaar. Ze
turnden allebei jarenlang bij WSBF in Surhuisterveen.
Ze vormden zelfs een jaar gezamenlijk een team bij
acrogym. ,,Leuk om nu weer samen iets te doen, al is dit
natuurlijk iets heel anders”, lacht Jelly. Jelly doet nog
steeds aan acrogym, Nynke is daar enkele jaren geleden
mee gestopt.
Nynke is goed thuis in de wielerwereld. Als rondemiss
bij de etappekoers Olympia’s Tour leerde ze wielrenner
Stefan Poutsma kennen, met wie ze inmiddels twee jaar
een relatie heeft. Hij zorgde er ook voor dat Nynke zelf
ging fietsen – vorig jaar beklommen de twee zelfs samen
de Mont Ventoux. Nynke kreeg daardoor nog meer bewondering voor de profwielrenners. ,,Zoiets zwaars als
het beklimmen van die berg heb ik nog nooit gedaan.”
Jelly kent het wielrennen vooral van de Profronde en de

Centrumcross in Surhuisterveen. ,,Natuurlijk volg ik de
Tour de France ook wel, maar verder eerlijk gezegd niet
zo heel veel.”
Beide missen weten al wel wie ze graag willen huldigen als winnaar van de Profronde. ,,Tom Dumoulin”,
antwoorden ze allebei meteen. Sinds ze hoorde dat de
winnaar van de Giro d’Italia hier zou starten, vertelt Jelly,
hoopt ze stiekem dat hij als eerste over de meet zal komen. ,,Het zou wel heel bijzonder zijn om naast hem op
het podium te mogen staan.”

Pronfronde wordt live uitgezonden
De NDC Mediagroep zendt net als vorig jaar de Profronde van Surhuisterveen live uit. NDC Mediagroep is bekend van de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad, Dagblad van het Noorden en vele weekbladen waaronder De Feanster. Vorig jaar kon de live-uitzending rekenen op veel kijkers.
NDC Mediagroep is de mediapartner van het Wielercomité Surhuisterveen.
De beelden worden gemaakt door Podium TV. Dit mediabedrijf heeft veel ervaring en maakt kwalitatief goede
uitzendingen. De speciaal ontworpen mobiele studio zal een plaats krijgen in het VIP dorp. Vanuit de studio
worden gasten en renners geïnterviewd.
De beelden zijn ook te zien op de televisiezender van Podium TV.
De uitzending is 25 juli vanaf 18.45 uur te volgen via lc.nl en via podium.tv.

Route reclamekaravaan
door regio uitgebreid
Vast onderdeel van het jaarlijkse wielerfestijn in
Surhuisterveen is de reclamekaravaan. Een unieke
gelegenheid voor het bedrijfsleven om zich door
middel van de reclamekaravaan op de wielerdag aan
een breed publiek te presenteren. ’s Morgens vanaf
9.30 uur trekt de karavaan vanaf de Dalweg gedurende meerdere uren door de regio. Integenstelling
tot voorgaande jaren is de te rijden route uitgebreid.
Via Surhuizum, Augustinusga en Buitenpost doet de
karavaan nu ook Kollum aan. Om daarna via Twijzel,
Kootstertille, Drogeham, Harkema, Boelenslaan en
Houtigehage een nieuwe gedeelte van de route aan
te snijden: Rottevalle, Opeinde, Drachtstercompagnie.
Van daaruit wordt het Westerkwartier aangedaan:
Marum, Noordwijk, Kornhorn en Opende.
Tegen zes uur ’s avonds rijdt de karavaan het wielerparkoers op voor een presentatie aan het ‘koerspubliek’. Het 1475 meter lange parkoers zal enkele
keren worden afgelegd.
Voor meer informatie over de reclamekaravaan kan
contact worden opgenomen met:
Wander Hoen (tel.06- 53240192)
of Ronnie van der Veen (tel. 06 – 54318716)
of per mail: info@wielrennensurhuisterveen.nl.
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Pieter Weening Classic
is en blijft ontdekkingstocht
DE TWAALFDE EDITIE VAN DE PIETER
WEENING CLASSIC, DIE VOOR ZATERDAG
22 JULI OP HET PROGRAMMA STAAT,
HEEFT COMPLEET NIEUWE EN UNIEKE
FIETSROUTES. DE POPULAIRE TOERTOCHT
KENT NET ALS VORIG JAAR VIJF AFSTANDEN: 25, 40, 60, 100 EN 150 KILOMETER.
ALLE ROUTES ZIJN BEPIJLD.
In 2016 werd de 150 kilometer voor het eerst verreden
tijdens de Pieter Weening Classic (PWC). Deze afstand
viel zeer in de smaak bij ‘de mannen en vrouwen van de
lange adem’. Start en finish van alle afstanden van de
PWC 2017 zijn op het Torenplein in Surhuisterveen, dat
omgetoverd wordt tot het gezellige wielerplein ‘Piazza
Pieter Weening’.
Het plein biedt horeca, muziek, diverse stands met onder
meer bedrijfspresentaties, een BBQ en een LED-wall. De
Van der Lijn Wereldmode-rondemissen zijn ook bij de
PWC aanwezig. Deelnemers die dat willen, kunnen met
de rondemissen Jelly Frankes en Nynke Bruinsma op de
foto. Als afsluiting is er op het Torenplein de spectaculaire prijsuitreiking van het Cadeau Festival Surhuisterveen.
De deelnemers aan de Pieter Weening Classic verbazen
zich elk jaar weer over de ‘verborgen schatten’ van de
Friese Wouden. Bij de komende editie van het evenement
zal dat niet anders zijn, blikt toerritcoördinator Jack
Bouw vooruit. De tocht over 25 kilometer geldt als de
familieafstand voor gezinnen en deelnemers op gewone
fietsen. ,,De 25 kilometer gaat over rustige wegen, heeft
een eigen route en geen overlapping met andere routes
van de PWC”, aldus Bouw.
In de dagen voor de Pieter Weening Classic, die georganiseerd wordt door het Wielercomité Surhuisterveen
in samenwerking met de Toerfietsclub Surhuisterveen
(TFCS), staat het Rabobank Regio Rûntsje op de rol. Bij
deze driedaagse tocht - op woensdag-, donderdag- en
vrijdagavond (start tussen 17.30 en 19.00 uur op het Torenplein) - gaan de dertig kilometer lange etappes door
het Westerkwartier en het coulisselandschap van de Friese Wouden. De 25-km-tocht van de Pieter Weening Classic

van de zaterdag gaat weer over andere wegen en paden
dan het Rabobank Regio Rûntsje.
De 40-km-tocht van de PWC - die voor het tweede jaar op
rij de naam Alyda Norbruis Classic draagt - leent zich ook
uitstekend voor gezinnen en andere deelnemers op gewone fiets. Ook is deze afstand ideaal voor mensen met
elektrische fietsen, stelt Bouw. Net als de 25-km-tocht
heeft ook de 40 kilometer een eigen route en derhalve
evenmin een overlapping met de andere afstanden.
Voor de tochten over 60, 100 en 150 kilometer ‘troch it
lân fan Pieter’ is sprake van gecombineerde routes met
extra lussen voor de langere afstanden. Het uitgangspunt
hierbij is dat de deelnemers over autoluwe wegen gaan,
vertelt coördinator Bouw. In de langere routes is een
aantal pauzeplaatsen opgenomen, waaronder het Rabobank-fruit-uitdeelpunt.
Voorinschrijven
De organisatie van de PWC adviseert deelnemers aan de
PWC om zich van tevoren in te schrijven. Dat kan via de
website www.wielrennensurhuisterveen.nl De starttijd
voor de 150 kilometer is van 8.00 tot 9.00 uur. Bij de 100
kilometer kan tussen 8.00 en 10.00 uur worden vertrokken.
De starttijd voor de 60 kilometer is tussen 9.00 en 12.00
uur. Deelnemers aan de 25 en 40 kilometer kunnen tussen 10.00 en 14.00 uur op hun stalen ros klimmen. De
eindcontrole is voor alle afstanden 16.00 uur. Deelname

aan de 25 kilometer is gratis. Voor de overige afstanden
is de inleg vijf euro (NTFU-leden betalen vier euro). Jeugd
tot zestien jaar kan kosteloos aan alle afstanden deelnemen. Alle deelnemers aan de Pieter Weening Classic ontvangen na afloop een prachtige medaille als herinnering.
Bij het online inschrijven kan via iDeal worden betaald.
Net als vorig jaar kunnen leden van wielersportbond
NTFU extra snel starten via ‘Scan en Go’. Deze scanapparatuur heeft het Wielercomité Surhuisterveen in samenwerking met Toerfietsclub Surhuisterveen aangeschaft.
Dit jaar hebben de deelnemers aan de Pieter Weening
Classic ook de mogelijkheid om zich op vrijdagavond (21
juli) in te schrijven op het Torenplein. Er zijn deze avond in het kader van de Feanster Wielerweek - tal activiteiten
op het plein, waaronder de Jan Hepkes Wouda Prominentenrace (wie is het langzaamste over elf meter fietsen) en
de open Feanster Wielerquiz (middels petje-op-petje-af).
Aan deze quiz kan iedereen deelnemen.

Tour-tijdrit Marseille
live op Torenplein
Op de dag van de Pieter Weening Classic beleeft de
Tour de France waarschijnlijk haar beslissende dag in
de strijd om de eindklasseringen. De renners van La
Grande Boucle hebben op zaterdag 22 juli de voorlaatste etappe op het programma staan, een tijdrit
in en rond Marseille. Een dag later is de aankomst in
Parijs. De tijdrit - met een pittige klim - is live te zien
op een groot scherm op het Torenplein.
Daarnaast is het Torenplein vanaf 15.00 uur het decor
van het slotfeest van het Cadeau Festival Surhuisterveen. Naast de uitreiking van een aantal superprijzen
- een auto, een reischeque en een compleet barbecuefeest voor vijftig personen - worden op 22 juli
tijdens de ‘grande finale’ van het Feanster cadeaufestival nog heel veel prijzen ter waarde van ruim 15.000
euro verloot onder de aanwezigen.

Speciale prijzen Profronde
van Surhuisterveen
www.wielrennensurhuisterveen.nl

In de 36ste Profronde van Surhuisterveen strijden de
professionals om de Gouden Fiets van het Spavo Fonds.
Daarnaast zijn er ook een aantal lucratieve nevenklassementen.
Leidersprijs Home Centre Wolvega
De leidersprijs wordt dit jaar gesponsord door Home Centre Wolvega.
In het profcriterium zullen de renners zonder twijfel fel
jacht maken op de punten voor deze prijs. Elke ronde
krijgt de eerste renner die de meet passeert een punt. De
renner die tijdens ‘de zestig ronden dans langs ‘kerk en
kroeg’ de meeste punten heeft verzameld wordt na afloop gehuldigd. Vorig jaar won Tom-Jelte Slagter de prijs.
Meer informatie: www.homecentre.nl

Gert Jakobs 25 jaar geleden:
Derrrannn……!
EERDER DIT JAAR VERMAAKTE GERT JAKOBS IN BRASSERIE KOLKZICHT RUIM 200
WIELERENTHOUSIASTEN. ‘ZONDER MEESTERKNECHT GEEN SUCCES’, WAS DE TITEL
VAN ZIJN PRESENTATIE DIE WERD GEBRACHT OP EEN BIJZONDER HUMORVOLLE
WIJZE MET FRAAIE ANEKDOTES EN NIEUWSGIERIGE VERHALEN.
Auteur: Henk Postma
“Ik vind dergelijke avonden geweldig mooi, want dan kan
ik wielerverhalen vertellen”, vertelt Jakobs de dag vooraf
aan zijn medewerking aan een praatprogramma rond de
Tour de France op L1, de Limburgse regionale omroep. In
zijn presentaties benadrukt de voormalige meesterknecht
het belang van goede en gemotiveerde mensen in een
organisatie. “In een bedrijf moet men echt als een team
opereren, want anders rijd je nooit naar de gele trui”,
vervolgt Jakobs. “Bovendien heb ik veel respect voor het
verenigingsleven. Daar wordt je tenslotte opgevangen en
wordt je talent ontwikkeld. Vele vrijwilligers steken daar
veel tijd in en daarmee geven ze de jeugd een kans om zich
te ontwikkelen.

Dat de superknecht van Jean-Paul van Poppel rap van
tong is weet sinds de uitzendingen van Tour du Jour
inmiddels heel Nederland en na zijn schitterende presentatie ook Surhuisterveen en omstreken. Eigenlijk was
het de bedoeling om in dit verhaal terug te komen op
1992 toen Gert Jakobs de Profronde op miraculeuze wijze won. En dus maar even inbreken. “De Profronde van
Surhuisterveen is een prachtig criterium en ook nog eens
super georganiseerd, ik bewaar daar fijne herinneringen
aan”, vervolgt Gert Jakobs. “In jullie dorp wil iedere renner graag winnen, ook al omdat er een prachtige ereprijs
valt te winnen. Destijds won ik eigenlijk bij toeval. Ik trok
de sprint aan voor van Poppel en reed in de laatste ronde
als een raket, krom gebogen over het stuur vol door de
bochten. In de laatste bocht viel Jean Paul bijna en begon
te schreeuwen. Toen ben ik maar vol doorgereden naar
de finish. Het leverde mij de mooiste ereprijs ooit op.
De gouden fiets vervult mij met trots en staat dan ook

36ste Bloemenhulde door
NZPH Bloemen
Voor de 36ste keer verzorgt NZPH Bloemen de bloemen voor de huldigingen bij de Profronde. Ook de
wedstrijden in het voorprogramma neemt de bloemenspeciaalzaak voor haar rekening. NZPH Bloemen
is gevestigd aan De Kolk 5 in Surhuisterveen in de
onmiddellijke omgeving van start/finish.

op een prominente plek bij mij in de woonkamer. Op de
schoorsteenmantel.”
Tot slot ging het nog even over Pieter Weening. “Pieter
vind ik een geweldige renner. Hij wordt nog wel eens
onderschat in de media. Ik kom hem nog wel eens tegen
bij Team Roompot. Daar laat hij ook zijn andere kant
zien, namelijk de mens Pieter Weening, een man met een
gouden hart. De jonge mannen bij zijn ploeg hangen aan
zijn lippen en bovendien geeft hij ze moraal en dat werkt
motiverend. Daarom ben ik ook een groot fan en bewonderaar van Pieter. Het is dan ook niet gek dat hij veel supporters heeft. Pieter is voor mij een man van; Derrrannn!

Telecom Service Groep Leek SuperSprint
Telecom Service Groep uit Leek sponsort de SuperSprint
in de Profonde. Ongeveer halverwege de wedstrijd wordt
een supersprint verreden. Vorig jaar won Tourwinnaar
Dylan Groenewegen de SuperSprint. Andere succesvolle
winnaars in voorgaande jaren waren onder meer de Brit
Christopher Froome (Team Sky), zich de rapste. Niki Terpstra, Alberto Contador, Lieuwe Westra, Bauke Mollema,
Laurens ten Dam, Karsten Kroon en Tom Veelers.
Meer informatie: www.telecom-service.nl
Land Transport, prijs van de strijdlust
De prijs voor de strijdlustigste renner wordt dit jaar gesponsord door Land Transport uit Harkema. Land Transport is een gewaardeerde speler in de transport dat kan
bogen op ruim 90 jaar ervaring!
Vorig jaar werd de inmiddels gestopte professional Lieuwe Westra gehuldigd als strijdlustigste renner. Andere
winnaars in het verleden waren onder meer Koos Moerenhout, Albert Timmer, Steven de Jongh, Sebastian Langeveld en Rob Ruijgh.
Meer informatie op www.landtransport.nl
Premies
Tijdens de profronde worden ook klassementen over
drie ronden verreden van onder meer G&W drogisterij
Helfrich, Van der Velde Verzekeringen en Van der Velde&Hoen makelaardij. Daarnaast tonen de profs ook
hun snelle benen in premiesprints van onder meer Avek
kwaliteitsbedden, De Poel Koel- en Vrieshuis en Formido
Bouwmarkt én warenhuis onder één dak!

Optreden Bicycle Showband Crescendo
Bicycle Showband Crescendo is dinsdag present bij de
36ste Profronde van Surhuisterveen. Als rond zes uur
de reclamekaravaan op het parcours verschijnt, zal
deze vooraf worden gegaan door de fietsende muzikanten uit Opende.
De muzikanten van Bicycle Showband Crescendo verzorgen sinds 1973 optredens in Nederland en in het
buitenland. Op Hollandse opoefietsen en in schitterend kostuum komt er een vrolijk gezelschap voorbij.
Daarnaast wordt er volop gemusiceerd: scherp en dof
koper, saxofoons en een enthousiaste slagwerkselectie zorgen voor de originele sound. De afgelopen
jaren heeft Crescendo veelvuldig laten zien wat er
allemaal mogelijk is op de fiets. Ook de tienduizenden toeschouwers in Surhuisterveen zullen opnieuw
kunnen genieten van het muzikale spektakel van de
meervoudige wereldkampioen.
Dit optreden wordt mede mogelijk gemaakt door het
Spavo Fonds, sinds jaar en dag de hoofdsponsor van
de Feanster wielerevenementen.

www.wielrennensurhuisterveen.nl
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Een impressie van de finalemiddag
van het Cadeaufestival Surhuisterveen in 2016.
Foto: H&I Surhuisterveen.

Feanster ondernemers
pakken uit tijdens slotfestijn Cadeaufestival
,,MAAK JE KOFFERBAK LEEG OF NEEM
EXTRA FIETSTASSEN MEE.’’ ZO LUIDT HET
ADVIES VAN FRANSISCA SPA VAN MOOK
DE NOTARIS ALS HET GAAT OVER HET
SLOTFESTIJN VAN HET CADEAUFESTIVAL
SURHUISTERVEEN. OP ZATERDAG 22
JULI GEVEN DE ONDERNEMERS UIT
SURHUISTERVEEN NAMELIJK VRACHTEN
PRIJZEN WEG AAN DE AANWEZIGEN OP
HET PLEIN.

,,Een grote extra verloting, speciaal voor iedereen die op
het Torenplein aanwezig is.’’ Afgelopen week ging Spa samen met Niels Gruter van Expert Surhuisterveen op pad om
prijzen op te halen bij de ondernemers van ‘it Fean’. Het
resultaat bleek overweldigend.
,,We hebben ontzettend veel mooie prijzen om uit te delen
op 22 juli’’, vertelt Spa. ,,Denk bijvoorbeeld aan een prachtig
lifestyle-pakket, een mooi zomerpakket, een wijnpakket,
heerlijke slagroomtaarten en kledingbonnen.’’ Daar blijft
het niet bij. ,,Er zijn ook een ballonvaart, twee fietsen en
een heuse high tea te verloten op de Pieter Weening Classic.
Zorg dus dat je ruimte hebt om prijzen mee naar huis te
nemen’’, blikt Spa enthousiast vooruit.
De prijzen worden live op het Torenplein uitgedeeld. Dat is
niet het enige hoogtepunt als het gaat om cadeaus die dag.
Tót 20 juli kan het winkelend publiek namelijk gele lootjes
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inleveren. Bij elke aankoop bij een deelnemende zaak in
Surhuisterveen krijgen mensen een lot en dat lot dingt na
inleveren mee naar drie hoofdprijzen: een heuse Volkswagen Up, een compleet verzorgde barbecue én een mooie
reis. De winnaars van die prijzen krijgen op de finalemiddag
op het Torenplein te horen welke prijs ze hebben gewonnen. ,,Tot de 20ste kunnen mensen dus vooral ‘lekker shoppen’ in Surhuisterveen. Want dan maken ze kans op één van
die drie hoofdprijzen’’, vertelt Fransisca Spa.
De loterij en het slotfestijn maken deel uit van het Cadeaufestival Surhuisterveen. Dat prijzenfeest startte in juni. Het
was het vervolg op het allereerste Cadeaufestival van vorig
jaar. Dagelijks worden er sinds begin juni vele prijzen en
cadeaus uitgedeeld in Surhuisterveen. ,,Duizenden euro’s
worden weggegeven. Super’’, besluit Spa.

Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân werkt samen met Feanster Wielercomité
De Feanster Wielerweek heeft dit jaar als
thema verkeersveiligheid. Elke dag maken we deel uit van het verkeer. De één
doet dit in de auto, de ander op de fiets
of lopend. Deelnemen aan het verkeer
kent vele risico’s, want een ongeluk zit in
een klein hoekje.
Jaarlijks gebeuren er dan ook veel ongevallen sommige met zeer ernstige afloop.
Steeds meer ongevallen gebeuren op of
met de fiets.
Dit blijkt uit een recent onderzoek van
de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Uit het
onderzoek blijkt dat steeds meer mensen
gewond raken in het verkeer. Dat is het
afgelopen jaar in Nederland met 10%

gestegen naar bijna 21.000 mensen. Het
grootste gedeelte van deze groep is fietser. Een van de oorzaken is dat er meer
fietsers op de weg komen. Ook fietsen
oudere mensen meer door de komst van
de E-bike.
Verkeersveiligheid valt in Fryslân onder
de verantwoordelijkheid van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân
(ROF). “Onze missie, is het bevorderen
van de verkeersveiligheid in Fryslân. Wij
zijn in Fryslân koploper in het actief en
innovatief verbeteren van de verkeersveiligheid. We denken en helpen graag
mee. Dit doen we samen met onze verkeersveiligheidspartners” zegt Sipke van
der Meulen van het ROF. “Dat Surhuis-

terveen iets met fietsen heeft hoefden
ze mij niet uit te leggen. Nadat het Wielercomité de plannen van de Wielerweek
had gedeeld waren wij en onze verkeersveiligheidspartners direct enthousiast. De
Wielerweek, de Pieter Weening Classic
en uiteraard de Profronde zijn voor onze
partners een prachtig podium om zich te
presenteren” voegt Van der Meulen toe.
Het Wielercomité Surhuisterveen is zeer
content met de samenwerking met het
ROF. “Wij vinden het zeer belangrijk
dat onze bezoekers en vrijwilligers op
een veilige manier op onze evenementen kunnen komen en dat ze zich op
een verkeersveilige manier bewegen in
verkeer. Wij hopen dat de verkeerse-

ducatieprojecten die zich tijdens onze
evenementen gaan presenteren hieraan
bij gaan dragen” meldt voorzitter Albert Helfrich. “Saai en stoffig is het in
ieder geval niet” voegt Erik Jager van de
Wielerweek toe. “De hele week hebben
we activiteiten die in het teken staat
van actieve verkeerseducatie. Daarnaast
hebben we fun elementen toe weten te
voegen die raakvlakken met verkeersveiligheid. Op woensdag gaan we het spits
afbijten met de Kidsday voor basisscholen
uit de regio”, geeft Jager aan.
Meer informatie over het ROF vindt u op
www.rof.frl en meer informatie over de
Feanster Wielerweek op
www.wielerweek.nl

www.wielrennensurhuisterveen.nl

Autoland van den Brug; van tweewielers naar vierwielers!
De Profronde van Surhuisterveen is een prachtig, sportief

evenement waar alle Friezen trots op zijn. Als sponsor van
het Wielercomité Surhuisterveen draagt Autoland van
den Brug niet alleen regionale evenementen, maar ook
de wielersport een warm hart toe. Maar waar komt deze
interesse voor de tweewieler vandaan?
De geschiedenis van Autoland van den Brug begint in
1923. Vanuit de garage in Ureterp start Johannes van den
Brug met de reparatie van lekke (fiets)banden en versleten kettingen. In de loop der tijd breidt het Friese familiebedrijf zich verder uit. Zo wordt Van den Brug in 1948 één
van de eerste Nederlandse Volkswagen (Bedrijfswagens)-

dealers. Later volgt ook het dealerschap van AUDI, SEAT
en ŠKODA.
Anno 2017 is autodealer Van den Brug nog steeds gedreven door rijplezier. De enthousiaste medewerkers van
vestigingen in Drachten, Buitenpost, Heerenveen, Sneek
en Franeker staan klaar voor aan-/verkoop, onderhoud
en reparatie van auto’s. Dankzij die passie voor de auto is
Van den Brug recentelijk uitgeroepen tot ŠKODA-dealer
van het Jaar. En laat nu ook ŠKODA als sponsor van de
Tour de France een sterke band hebben met de wielersport.
Zo is het ‘wiel’ weer rond.

AB Vakwerk Drachten levert altijd juiste personeel
Nu de economie weer aantrekt, merkt unitmanager Jacob
van der Bij van AB Vakwerk in Drachten dat het vinden
van geschikt personeel moeilijker wordt. Desondanks
slaagt hij en zijn team er altijd in om aan de toenemende
klantvraag te voldoen.

Avek viert haar 90 jarig jubileum
In 1927 had pake Roelf Kok een manufacturenwinkel

in Surhuisterveen. Keer op keer moest hij de standaardbedden laten aanpassen, omdat ze te groot waren voor
de bedsteden. Zo ontstond het idee om zelf bedden op
maat te gaan maken. Vanuit deze gedachte werd beddenfabriek Avek, een afkorting voor Arbeid, Vlijt en
Kwaliteit, opgericht. Het erfgoed van pake is voor ons
nog steeds leidend. Nu, 90 jaar later, maken wij in Surhuisterveen nog steeds met liefde en vakmanschap bedden
en boxsprings op maat. Zoals Boxspring 1927, een royale
drielaags-boxspring waarop je helemaal tot rust komt.
Samengesteld uit de beste materialen en verkrijgbaar in
vele kleuren en uitvoeringen. Volgens sommige wielrenners win je de Tour in bed . Wij zijn het daar helemaal
mee eens. Een goede nacht op een Avek boxspring zorgt
ervoor dat je lichaam zich optimaal kan ontspannen en
herstellen, zodat je weer volop energie hebt voor de volgende ‘etappe’.
Kijk voor meer informatie of dealeradressen
op www.avek.nl.

Op het regiokantoor van AB Vakwerk werken 6 accountbeheerders. Een belangrijke taak is om ervoor te zorgen
dat het werk van zo’n 350 vaste en flexibele collega’s
dagelijks wordt georganiseerd. AB Vakwerk in Drachten
richt zich hoofdzakelijk op de personeelsvraag van bedrijven in de agri & food, grond-, weg- en waterbouw én
transport.
In Drachten en omgeving weten steeds meer bedrijven
hun weg weten te vinden naar de uitzendcoöperatie.
,,Dat zegt wel genoeg over de kwaliteit van onze mensen.
Vakwerkers zijn vakkrachten die weten van aanpakken.
Dat hoor je overal”, zegt Van der Bij.
AB Vakwerk in actie bij Profronde
AB Vakwerk is inmiddels ook al ruim drie jaar actief met
een eigen ploeg in het marathonschaatsen. Ter voor-

Jacob van der Bij, unitmanager vestiging Drachten.
bereiding op het nieuwe seizoen vaardigt AB Vakwerk
Schaatsteam Gary Hekman, Rick Smit, Jorjan Jorritsma en
Frank Vreugdenhil af voor deelname aan de Profronde
van Surhuisterveen op 25 juli.
Meer weten? Ga naar abvakwerk.nl

Ons motto: ”het is jouw feestje”
A.J. Catering, Easy in Party & Events is een onderneming

die jarenlang veel ervaring heeft
opgedaan in de horeca, catering en dienstverlening.
Naast de particuliere klanten kunnen ook de zakelijke
markt, scholen en instellingen een
beroep op ons doen. Wij bieden representatieve en professionele service en een uitstekende
prijs-kwaliteitverhouding. Naast bovenstaande richten wij
ons steeds meer op de nieuwe
food-trends, zo hebben wij foodtrucks, bbq smoker XXL
en onze houtgestookte flamma.
Dit jaar verzorgen wij de catering in Surhuisterveen; op
zaterdag de Pieter Weening Classic
en het prijzenfestival en op zondag het Foodfestival wat
door medewerking met verschillende
plaatselijke ondernemers op het torenplein plaatsvindt.
Als slotstuk op dinsdag de catering
voor de sponsoren en hun gasten tijdens de 36ste profronde van Surhuisterveen. Met dit jaar
als thema “Smokey Food”

A.J. Catering:
Megaspies specialist van het noorden
Foodtrucks, bbq Smoker XXL, Flamma
Complete verzorging van evenementen
(10-1000 personen, of méér)
Vakkundig en professioneel
Passie voor eten en kwaliteit
Persoonlijk contact
Bedrijfscatering, particuliere partycatering, verhuur
Wij regelen alles (écht alles!)

Komt de opvolger van
Pieter Weening uit Surhuisterveen?
Kinderen zijn de toekomst. Daarom wil De Friesland

Zorgverzekeraar dat de jeugd meer beweegt en gezonder
leeft. Met Sport op Basisscholen versterken wij samen met
gemeenten en het onderwijs het bewegingsonderwijs
door middel van enthousiaste vakleerkrachten.
Ook in de gemeente Achtkarspelen wordt er met vakleerkrachten een grote stap gemaakt om kinderen beter te
leren bewegen en hun talenten te ontwikkelen. Want als
kinderen meer bewegen, voelen ze zich beter, kunnen ze
zich beter concentreren, hebben ze een gezonder gewicht
en nemen zij eerder de stap naar een sport- of wielerclub.
Daarom is Sport op Basisscholen een enthousiaste supporter voor de Kidsday op 19 juli waarbij de kinderen van de
basisscholen op een speelse manier in aanraking komen
met alles wat met fietsen te maken heeft. We zijn trots op
de kinderen die nu vol enthousiasme kennis maken met
de verschillende sporten en we zijn blij dat we met Sport
op Basisscholen een steentje kunnen bijdragen aan de
Feanster Wielerweek.
Wie weet komt de opvolger van Pieter Weening, Marianne Vos of Lieuwe Westra wel uit Surhuisterveen!

Kijk voor meer informatie op: www.sportopbasisscholen.nl.

Familie Kapenga
trotse sponsor
van wielersport

Wij zijn trots dat we ook dit jaar

www.wielrennensurhuisterveen.nl

Privéleasefiets onbezorgd fietsplezier !!
We zien een grote verschuiving van bezit naar gebruik.

Privelease voor auto’s is al algemeen geaccepteerd. Mensen willen weten waar ze aan toe zijn, een vast maandbedrag en verder geen onvoorziene kosten. Friesland Lease
is al vier jaar bezig met Leasefiets en heeft inmiddels 500
leasefietsdealers voor het leveren en onderhouden van de
fietsen. Een E-bike aanschaffen vergt een grote investering voor veel mensen en dan komt het jaarlijkse onderhoud er nog overheen. Hier houden veel mensen geen
rekening mee. Met een leasefiets is dit allemaal geregeld.
Bij Friesland Lease kunt u kiezen uit een normale fiets,
E-bike, delivery(cargo)bike maar ook uit een racefiets

of mountainbike. Juist nu tijdens dit wielerevent bent u
van harte welkom bij de Pieter Weening Classic voor een
speciale aanbieding op onze stand. Deze fietsen worden
aangeboden inclusief verzekering en exclusief onderhoud.
Afgelopen jaren is fietsen steeds populairder geworden.
Een half uur bewegen per dag is super goed voor de
mens. Minder kans op hart- en vaatziekten, mensen zijn
productiever en hebben en beter humeur.
Veel werkgevers willen fietsen stimuleren en daar helpen
wij graag bij. Friesland Lease biedt het product leasefiets
onder de naam Bovag Leasefiets aan.

De Vries Everts Numan (DVEN) Accountants
Adviesgroep: Toekomstgericht
Ondernemen is topsport! U moet mentaal en fysiek sterk
zijn, dat doen wij samen met u.

Ondernemers zijn gebaat bij een adviseur die met hun
meedenkt. Iemand die u kunt vertrouwen en waar u zich
goed bij voelt. Of het nu gaat om een bedrijf starten,
administratie, salarisadministratie, bedrijfsadvies, belastingadvies, bedrijfsovername of uw financiële toekomst:
deze bedrijfseconomische, fiscale en financiële zaken vragen om een gedegen en betrouwbare partner. Dat DVEN
een gedegen en betrouwbare partner is hebben wij al
bewezen de afgelopen 75 jaar. Lokaal en betrokken.

Wij blijven investeren in de professionalisering van onze
dienstverlening. Met ons team van gekwalificeerde medewerkers verdeeld over 4 vestigingen – Surhuisterveen,
Drachten, De Westereen en Roden - zijn wij ‘dwaande’
voor de ondernemer. Ondernemers hebben behoefte aan
een stabiele, betrouwbare partner met wie ze altijd kunnen sparren. Eén aanspreekpunt en vertrouwenspersoon.
Maak geheel vrijblijvend een afspraak met een van onze
adviseurs. Bezoek onze contactpagina op www.DVEN.nl .
Samen op pad voor een gezonde bedrijfsvoering.

Beresterk Koel- en Diepvrieswerk
De Poel Koel- en Vrieshuis B.V. ontstaan uit een familie-

bedrijf opgericht door Pieter de Poel (eigenaar tot 2011).
Auke Weening is sinds 2011 de trotse eigenaar van De
Poel Koel- en Vrieshuis B.V. in Surhuisterveen. De Poel
Koel- en Vrieshuis B.V. heeft een opslagcapaciteit van
18.000 palletplaatsen (dit is inclusief droge opslag). Goederen die in ons bedrijf opgeslagen worden zijn met
name vlees, vis, zuivel en ijs. Er zijn tien cellen beschikbaar, waarin de temperatuur onafhankelijk van elkaar kan
worden geregeld. Sinds kort is er nog eens 4500 vierkante
meter extra beschikbaar aan de Lauwersweg voor droge
opslag. Daar is ook opslagbedrijf Klaas de Poel gevestigd,
waar wij nauw mee samenwerken.
Wij zijn een veelzijdig bedrijf waar veel waarde wordt gehecht aan de wensen van de klant, service, kwaliteit, hygiëne en betrouwbaarheid. Het bedrijf is aangesloten bij

weer mede sponsor mogen zijn
van de Profronde van Surhuisterveen: een uniek evenement voor
Noord-Nederland, rondom een fantastische sport! Wij
dragen de wielersport dan ook een warm hart toe. Zodoende hebben we al vele wielerverenigingen en clubs
mogen ondersteunen met onze tenues; sommigen al meer
dan vijfentwintig jaar.
We genieten er dan ook altijd van als we een wielrenner
zien fietsen in één van onze tenues en zo onze passies,
woninginrichting en wielrennen, gecombineerd zien.
Wij heten u dan ook graag van harte welkom bij onze
woonwinkels: Kapenga in Buitenpost en Leeuwarden &
Home Center in Wolvega. Kijk voor meer informatie of
dealeradressen op www.avek.nl.

Europrovyl bouwt grootste
kozijnenfabriek van Nederland

Met vele decennia bewezen historie, circa 130 vakkun-

dige medewerkers en de productie van gemiddeld 1200
kozijnen per week, mag Europrovyl zich straks een van de
grootste fabrikanten van kunststof kozijnen in ons land
noemen.
De orderportefeuille van Europrovyl is goed gevuld en het
bedrijf is de afgelopen twee jaar met maar liefst 40 procent gegroeid. Dat succes schrijft directeur Freddy van der
Werff grotendeels toe aan de nauwe samenwerking met
ketenpartners. Bouwbedrijven als Van Wijnen, Heijmans,
Bouwbedrijf Lont en Jorritsma betrekken Europrovyl al
heel vroeg in hun planning, zodat de kozijnenbouwers
zich goed op hun vraag kunnen instellen. ,,Wij groeien
sneller dan de markt’’, aldus Van der Werff. ,,Daar ben ik
toch wel trots op.’’
Vanwege de stormachtige groei verhuist het bedrijf straks
van Augustinusga naar Leeuwarden, waar net de eerste
paal is geslagen voor een compleet nieuwe fabriek. Alle
werknemers verhuizen mee naar Leeuwarden. ,,Wij begonnen na te denken over een nieuwe zaagmachine in
Augustinusga maar in plaats daarvan hebben we straks
in Leeuwarden de grootste en modernste kunststof kozijnenfabriek van Nederland’’, zegt Van der Werff trots.
Ondanks alle drukte rond de verhuizing maakt Van der
Werff, die in de jaren negentig een succesvol topamateur
was, graag tijd om aanwezig te zijn bij de profronde. ,,De
sfeer is altijd prima en ik tref altijd veel bekenden, zowel
uit de wielersport als ook zakenrelaties en dat maakt het
voor mij tot een evenement wat ik altijd rood omcirkel in
mijn agenda’’, aldus de winnaar van de amateurronde in
Surhuisterveen in 1996.

Nekovri. Mocht u vragen hebben of gebruik willen maken
van onze diensten dan kunt u contact opnemen onder
nummer 0512 – 362898 of via www.koelenvrieshuis.nl.
Duurzaamheid maakt integraal onderdeel uit van onze
bedrijfsvoering. Daarom gaan wij als bedrijf in zonnepanelen investeren. In de loop van 2017 gaan wij 1500 zonnepanelen plaatsen op de bestaande gebouwen. ”De zon
is een onuitputtelijke energie bron en heeft geen CO2
uitstoot en daarmee ondersteun je het milieu en het is
kostenbesparend voor het bedrijf “ aldus Auke Weening.
De opgewekte elektriciteit wordt direct gebruikt voor de
koel- en vriesinstallaties. Het is de bedoeling dit project
te laten uitvoeren door diverse regionale bedrijven. Wat
betreft de financiering van het gehele project zal de Rabobank Drachten Friesland Oost dit project ondersteunen
als regionale bank.

Beijk Catering
Met veel creativiteit en bevlogenheid verzorgt Beijk Catering dagelijks een culinair en organisatorisch totaalplaatje. Traditioneel gastheerschap wordt gecombineerd met
moderne media en middelen. Gerechten worden, waar
mogelijk, bereid met biologische en regionaal verkregen
ingrediënten.
Aan de A7 in Leek zijn het hoofdkantoor en tevens de
partycatering-keuken van Beijk Catering gevestigd. Vanuit hier worden dagelijks door heel Noord Nederland,
borrels, diners, buffetten, borrelgarnituren en barbecues
verzorgd. Veelal worden de partijen geheel verzorgd,
inclusief aankleding, drankjes, gastheren en gastdames.
Beijk Catering is sinds 1988 actief in de drie noordelijke
provincies in zowel catering als horeca. Zo exploiteert
Beijk 25 cateringlocaties voor scholen en bedrijven, levert
Beijk een culinair en organisatorisch totaalplaatje in het
Abe Lenstra Stadion in Heerenveen, Beijk is trotse eigenaar van het congrescentrum Hanze Plaza in Groningen
en verzorgt de horeca binnen Sportstad Heerenveen en
Victoriapark Wolvega. De Allersmaborg in Ezinge is sinds
2015 aan dit rijtje toegevoegd. Hiernaast komt Beijk met
partycatering op alle locaties die de opdrachtgever maar
wenst. In februari 2018 wordt het eerste TGI Fridays-restaurant in Nieuw Hoog Catharijne Utrecht geopend.
www.beijk.com

Luimstra; specialist in groen, grond
en infra!
www.wielrennensurhuisterveen.nl
Luimstra
kan met gekwalificeerde werknemers een breed

pakket van diensten aanbieden voor zowel de particuliere
als de zakelijke markt.

Rabo Regio Rûntsje tijdens de
Feanster Wielerweek van 19 tot en
met 25 juli
Al jarenlang is Rabobank Drachten Friesland Oost als

sponsor verbonden aan de diverse wielerevents in Surhuisterveen. De Profronde en de Pieter Weening Classic zijn
niet meer weg te denken uit dit fanatieke fietsdorp. Dit
jaar wordt het fietsspektakel uitgebreid naar een heuse
wielerweek met onder andere een Dikke Banden Race
voor de jeugd op woensdagmiddag! Rabobank Drachten
Friesland Oost draagt graag bij aan dit bijzondere initiatief.
Daarom kunnen recreanten op 19, 20 en21 juli een prachtige fietstocht maken tijdens het Rabo Regio Rûntsje. “In
2016 organiseerde de bank, in samenwerking met het
wielercomité, deze fietstocht voor het eerst. Meer dan
1000 klanten van de bank stapten op de fiets en genoten
van al het moois dat onze regio te bieden heeft. Het werd
een groot succes! Voor ons reden om met het wielercomité in gesprek te gaan over onze bijdrage aan deze
wielerweek. Een herhaling van het Rabo Regio Rûntsje lag
, gezien het succes van 2016, voor de hand.” aldus Siebe
Meindertsma, directeur Bedrijven.

Het bedrijf bestaat uit verschillende segmenten;
Agrarische werkzaamheden: van zaaien tot oogsten
Grondverzet: van uitgraven bouwputten tot het
   aanleggen van vijvers
Weg- en waterbouw: van aanleggen wegen
   tot het baggeren van grote waterpartijen
Containerverhuur: van opslagcontainer tot
  afvalcontainer
Transport werkzaamheden: van zand/grond
   en mesttransport tot diepladertransport
Gladheidbestrijding: van zoutstrooien
  tot sneeuwschuiven
Grondbank: van het innemen van 1 m3 tot
  10.000 m3 grond
Ook heeft Luimstra zich gespecialiseerd in verschillende
werkzaamheden zoals het aanleggen van walbeschoeiing
en vlonders, het aanleggen van maneges en het slopen
van diverse objecten.
Opslag ruimte nodig ? Denk aan verhuizing/verkoop woning, Luimstra heeft de oplossing ! Voor permanent of
tijdelijke opslag heeft Luimstra schone, droge, wind- en
waterdichte opslagcontainers te huur.
Van welke diensten u ook gebruikt maakt, Luimstra levert
maatwerk wat bij u past. Een compleet overzicht van alle
werkzaamheden vindt u op onze website
www.luimstra.nl. Voor vragen of een vrijblijvende offerte
kunt u altijd contact met ons opnemen, telefoonnummer
0512-361692.
ISO 9001, VCA* GMP B3 en B4 gecertificeerd.

Post Cleaning
Schoonmaakbedrijf Post Cleaning is gevestigd in Drachten, echter ons werkgebied strekt zich uit van het noorden tot aan het zuidelijkste puntje van Limburg.

Onze belangrijkste activiteiten zijn het reinigen van zonnepanelen, kantoorschoonmaak, glas en vloeronderhoud
voor kantoren, scholen en instellingen. Tevens voeren
wij reinigingswerkzaamheden uit in de industriële sector waarbij wij vaak een probleem wat ontstaat tijdens
het productieproces, weten te tackelen. Ook reinigen,
stralen en impregneren wij gevels van particulieren en
bedrijfspanden.
Post Cleaning is een echt familiebedrijf en bestaat ruim 35
jaar. Omdat we in deze jaren een beheersbare groei hebben doorgemaakt met als speerpunt kwaliteit, heeft dit
geresulteerd in een team van ruim 200 betrouwbare medewerkers. En van deze 200 medewerkers, is de nummer 1
op de loonlijst nog steeds bij ons werkzaam!
Gezien de gemeenschappelijke ambities van de organisatie en van Post Cleaning, is dit evenement een prachtige
aanvulling op onze andere sponsoractiviteiten.

Op www.wielerweek.nl vindt u alle informatie over de
wielerweek en het Rabo Regio Rûntsje . Als lid van de
bank krijgt u 50% korting op het inschrijfgeld als u de
coupon uit de Dichterbij inlevert.
Iedereen mag meedoen. Fietst u ook mee? Wij zien u
graag!

Sporten en zaken doe je samen
Nederlandse Loterij
Waar heel Nederland wint. Dat is de belofte van Neder-

landse Loterij, die wij dagelijks waarmaken. Nederlandse
Loterij laat haar deelnemers dromen en maakt hen blij
met mooie geldprijzen. En onze opbrengst geven we
terug aan Nederland door te investeren in sport, goede doelen en de samenleving. Nederlandse Loterij, de
grootste kansspelorganisatie van Nederland, met zeven
verschillende kansspelen: Staatsloterij, Lotto, Eurojackpot,
Miljoenenspel, Lucky Day, Krasloten en Toto. Onze missie
kunnen we in zeven woorden samenvatten: bijdragen
aan een gelukkig en gezond Nederland.
Door sport en beweging bereikbaar te maken voor iedereen, zorgen we ervoor dat Nederland gelukkiger en
gezonder wordt. Van jong tot oud, van Olympisch tot
paralympisch, van revalidatie tot gehandicaptensport.
Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen door te sporten,
ouderen maken meer contact en de maatschappij wordt
sterker door gezonde en fitte mensen.
Sporten begint bij inspiratie. Wielrennen in Surhuisterveen is hier een prachtig voorbeeld van. Of het nu gaat
om de Profonde, Centrumcross of de Pieter Weening
Classic; het wielrennen komt zo wel heel dichtbij en wordt
een beleving in Surhuisterveen. Wij wensen de sporters en
de wielerfans veel plezier en inspiratie toe.

Main Energie-accountmanager Dirk Tuithof is in zijn

vrije tijd fanatiek wielrenner en actief lid van de Toervereniging Surhuisterveen. Vanzelfsprekend rijdt Dirk op
zaterdag 22 juli mee in de 12de Pieter Weening Classic.
Ook dit jaar is MAIN Energie weer hoofdsponsor van het
wielerweekend en de Profronde in Surhuisterveen. In de
profronde verdedigt de lokale wielervedette Henk Bos de
MAIN-kleuren.
Dirk Tuithof, een bekend gezicht in de Friese wielerwereld, is inmiddels 10 jaar werkzaam als accountmanager
voor MAIN in de regio Friesland. “Het pluspunt van de
MAIN-manier van zakendoen, is onze persoonlijke benadering. Bij MAIN heeft elke klant een eigen accountmanager waarmee je direct contact kunt opnemen en
die jouw specifieke situatie kent. Daardoor krijgen onze
klanten een energieadvies op maat. Ook doen wij niet
aan stilzwijgende verlenging van contracten. Wij komen
ruim voordat uw energiecontract afloopt langs bij onze
klanten en doen hen een nieuw voorstel. Omdat ik in
Friesland woon weet ik wat er speelt in onze regio. Daardoor kan ik beter inspelen op de behoeften en wensen
van mijn klanten. Samen met onze klanten hebben wij
innovatieve apps als mijnMAIN en MAINpoort ontwikkeld.
Waardoor onze klanten realtime inzicht en grip op hun
energieverbruik hebben. Onnodig energieverbruik wordt
hiermee tegengegaan en besparen op energiekosten een
stuk makkelijker.”
Wilt u als ondernemer ook besparen op uw energierekening? Neem dan direct contact op met Dirk Tuithof. Mobiel: 06-1583 9399. Email: d.tuithof@mainenergie.nl

Telecom Service Groep - overal
en altijd bereikbaar en toch besparen
op uw zakelijke telefoniekosten?
Besparen op uw vaste en/of mobiele telefoniekosten,

zonder dat u direct uw bestaande telefooncentrale dient
te vervangen of andere investeringen moet doen? TSG
Cloud, dé Cloud telefonie oplossing van Telecom Service
Groep, biedt alle zakelijke telefonietoepassingen die uw
medewerkers nodig hebben.
Al uw communicatie-behoeften in één Cloud-oplossing
Met TSG Cloud bent u overal en altijd bereikbaar. Op kantoor, onderweg of thuis, het enige wat u nodig hebt, is
een internetverbinding. U heeft de mogelijkheid om met
ieder device (vast toestel, handset of smartphone) op basis
van voice, video en chat te communiceren en bovendien
kunt u documenten met elkaar delen. Zonder een fysieke
telefooncentrale op locatie, kunt u gebruik maken van de
meest uitgebreide functionaliteiten. En dat allemaal ﬂexibel en schaalbaar en zonder hoge investeringen. U betaalt
alleen voor de functionaliteiten per gebruiker. Kijk voor
meer informatie op www.tsgcloud.nl.

Over Telecom Service Groep
Telecom Service Groep is ruim 30 jaar een dynamische
organisatie die als systemintegrator hoogwaardige oplossingen levert op het gebied van vaste en mobiele telefonie, LAN/WAN/WiFi netwerkinfrastructuren, beveiliging en
zorgoplossingen (B2B). Met ruim 130 medewerkers wordt
geopereerd op landelijk niveau, vanuit Leek (hoofdkantoor), Heerhugowaard en Zwolle.

LinQhost

www.wielrennensurhuisterveen.nl
Sterc

LinQhost managed hostingdiensten is gespecialiseerd in

In de tijd dat wielrenners nog getooid waren met gebor-

het hosten van websites en webapplicaties voor webontwikkelaars en internetbedrijven. Onze hostingdiensten
worden gekenmerkt door scherpe veiligheidsmaatregelenen die de veiligheid van de data van onze klanten zeker
stelt en we hebben daanaast grote focus op het supersnel
hosten van webapplicaties. LinQhost wordt door klanten
geroemd vanwege een persoonlijke en serviceverlenende
dienstverlening.
De managed hostingdienst van LinQhost zijn voor vele
bedrijven interessant doordat wij een focus hebben op
gebied van beheer van de hostingserver(s), de veiligheid
hiervan en de continuiteit. LinQhost is trots op het mogen
helpen van klanten als bijvoorbeeld TNO, Randstad en
Bovemij, maar vinden het minstens zo leuk om internetbedrijven en webontwikkelaars te helpen om nog beter te
worden in hun vakgebied en daarmee hun webapplicaties
24 uur per dag, 7 dagen per week online te houden.
LinQhost: Veilige managed hostingoplossingen voor professionals!
LinQhost
Tel: 050-3050090
E-mail: info@linqhost.nl
Web: www.linqhost.nl

Met Van der Velde & Hoen makelaardij als VIP naar de Profronde
Omringd worden door toprenners, rondemissen, de

hele avond aanwezig zijn te midden van alle actie in het
episch centrum van de wielersport. De sfeer, de snelheid,
de passie en de emotie proeven, ruiken en zien. Van der
Velde & Hoen makelaardij maakt het mogelijk en organiseert een VIP-treatment voor de Profronde van dinsdag
25 juli.
Wat kunt u winnen? Een complete VIP-behandeling in het
hart van de Profronde. U wordt thuis met een limousine
opgehaald, rijdt in de gastenwagen een ronde over het
parcours en beleeft de Profronde vanuit uw eigen VIPtent, direct aan het parcours op het VIP-paviljoen, waar
o.a. Tom Dumoulin en Pieter Weening acte de presence geven. Tijdens en na de wedstijd zal het u aan niets
ontbreken. Hapjes en drankjes worden bij u in de tent
bezorgd, de rondemissen komen langs voor een foto en u
beleeft de snelheid van de koers vanaf de eerste rij. Na de
wedstrijd bent u van harte welkom op het VIP-paviljoen
waar u als VIP de Profronde in stijl kunt afsluiten.
Wat moet u doen? Laat via de Facebookpagina van Van
der Velde & Hoen weten waarom u deze VIP-treatment
voor twee personen verdient. Originele motivaties worden uiteraard op prijs gesteld, dus laat uw fantasie de
vrije loop. De winnaar wordt vervolgens op vrijdag 21 juli
bekendgemaakt.

stelde snorren en hun fiets weinig meer omvatte dan een
handvol stalen buizen en twee door een plaatselijke smidse in het gareel geslagen wielen, stond één ding al vast:
de koers, dat is een heldentocht. Barre omstandigheden,
bergen wiens naam alleen al zorgde voor een siddering
door het peloton, krankzinnige verhalen van winst en
verlies. Fietsen is een ambacht. Een passie. Altijd geweest.
Fietsen doe je niet alleen met je benen en je longen. Fietsen doe je met je hart. Dat is wat wielrenners al sinds jaar
en dag tegen de mooiste bergen doet oprijden. Passie.
Liefde. Wielrenners stappen niet zuchtend op hun fiets
om hun uren te maken, wielrenners staan te trappelen om
weer te mogen rijden. Wielrenners genieten van hun kilometers in het zadel, ook als die kilometers een lijdensweg
zijn. Dit is koers, dit is leven.
Passie en ambacht, het maakt de mooiste dingen mogelijk. Het zorgt voor vuur. We houden van vuur. We houden
van passie en ambacht. Hetzelfde vuur dat zo brandt in de
koers, stuwt ons naar het creëren van het mooiste online
marketingresultaat. Passie is onze drijfveer. Passie maakt
ons Sterc.

Van der Lijn Wereldmode
Een modehuis met unieke merken, een persoonlijke sfeer

en een deskundig Fashionteam. Van der Lijn Wereldmode
wordt al vele jaren met persoonlijke aandacht geleid door
Bernard en Margriet Baron en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een modehuis van formaat.
Van bakfiets tot modehuis van formaat
Wat begon met een bakfiets vol textiel is uitgegroeid tot
Van der Lijn Wereldmode: een toonaangevend, met passie
geleid modehuis van 1200 vierkante meter in Surhuisterveen. Een modehuis van formaat met hedendaagse trends
in de dames- en herenmode: van de grootste collectie
Paul & Shark van Nederland tot Cavallaro Parajumpers
Napoli, ETON, Airfield en Jacob Cohën.Nieuw dit siezoen
is het italiaanse toplabel C.P. Company.
Voorin de winkel altijd wisselende collecties van o.a. Nikkie , Josh V, en Kocca volg dit alles op instagram.
Gastvrijheid
Vanuit heel Nederland, maar ook speciaal vanuit het buitenland brengen er mensen met plezier een bezoek aan
Van der Lijn. Een stijlvol ingerichte zaak met prachtige
merken gecombineerd met de ontspannen sfeer van een
Grand Café; een koffietafel, uitgebreide leestafel en een
hapje en drankje. Het is er allemaal.
Vakmanschap
Alie & Alie, Annie, Aukje, Lieke, Evelien, Hinke, Janneke,
Jitske, Marijke, Ria, Rita, Silvia, Sophie, Syb, Willeke en
Willie. Fashionteam Van der Lijn denkt mee en heeft oog
voor detail. Ons team van 16 professionals weet waarover
ze praten en geeft persoonlijk kleedadvies op maat voor
elke gelegenheid. Modieus, klassiek, traditioneel of opvallend.
‘Ouderwets’ vakmanschap vind je bij Modehuis Van der
Lijn.

Land Transport op koers
Iedereen in de omgeving kent Land Transport. Met een

herkenbaar en goed onderhouden wagenpark kan het
bedrijf uit Harkema vele soorten transporten uitvoeren en
vele klanten van dienst zijn. Met het diverse wagenpark
worden klanten in verschillende sectoren bediend. De
chauffeurs kennen hun vak en beschikken over de juiste
ervaring. Land Transport heeft een rijke historie van ruim
90 jaar en beschikt over een echte Friese mentaliteit.
Al menig jaar is Land Transport verbonden aan de wielerevenementen in Surhuisterveen. “Wij voelen ons verbonden met de evenementen. We doen graag mee en onze
chauffeurs vinden het ook leuk”, zegt Hennie Dijkstra,
eigenaar van de Harkemaster transportonderneming.
“Als het gaat om transport, vind ik het belangrijk dat we
spreekwoordelijk in de kopgroep rijden en willen we niet
als peloton vulling dienen. Bedrijven waarvoor wij werken
waarderen dit. Het materiaal waar onze chauffeurs mee
werken is in topconditie zodat we op elk gewenst moment onze klanten van dienst kunnen zijn” voegt Dijkstra
toe.
Klanten weten Land Transport makkelijk te vinden omdat
men doet wat er wordt beloofd. Afspraak is afspraak. Alle
chauffeurs wordt een gedegen opleidingsplan geboden.
“We leiden niet op omdat het moet, maar ik vind het
belangrijk dat onze chauffeurs er beter van worden en
wij daarmee onze klanten optimaal kunnen bedienen. We
zijn klaar voor de toekomst” vervolgt Dijkstra enthousiast.
Land Transport is dit jaar de schenker van de prijs voor
de strijdlust. Dit is een speciale prijs die aan de meest actieve coureur wordt uitgereikt. De prijs wordt tijdens de
prijsuitreiking van de 36ste Profronde van Surhuisterveen
uitgereikt door Land Transport.

De Kooyenga Groep, vertegenwoordiger in de overheids-detacheringsbranche!
Al ruim 20 jaar levert de Kooyenga Groep tijdelijke per-

sonele ondersteuning op maat. De opdrachtgever bepaalt zelf de vorm en mate waarin ondersteuning wordt
gewenst. Onze medewerkers kunnen voor een bepaalde
periode worden gedetacheerd of op projectbasis uw organisatie komen versterken.
Wij hebben ruim 200 ervaren specialisten in huis, die inzetbaar zijn binnen de vakgebieden Sociale Zaken, WMO,
Jeugd en Beleid en Interim. Het merendeel van de medewerkers heeft een vast dienstverband, waardoor de continuïteit van de tijdelijke kracht is gewaarborgd. De opdrachten kunnen variëren van enkele weken tot meerdere
maanden, afhankelijk van de wens van de opdrachtgever.
De enthousiaste medewerkers zijn woonachtig in geheel
Nederland en kunnen op maat de gewenste tijdelijke ondersteuning gaan bieden wanneer u te maken heeft met
een tijdelijk personeelstekort.
Bent u op zoek naar tijdelijke personele ondersteuning?
Neem dan contact op met Team Planning via
groep@kooyenga.nl of 0519 - 22 06 16. Bekijk ook eens
onze website: www.kooyenga.nl

