Zaterdag 15 juni 10.00 tot 17.00 uur

Familiedag
Zuiderschans
Gezellige markt met heel veel
kraampjes
Voetbal freestyler Samir en Samsung
QLED Race Seat
Springkussen, schminken, spelletjes
en muziek
Demonstraties koffieautomaat,
stoomoven en Karcher
Rollatorbaan met hindernissen
Kassabonacties en kleurstylist Helga
Creatief met een kettingzaag

www.zuiderschans.nl

Twitter: @zuiderschans

Facebook: DeZuiderschans

Hulp nodig? Wij staan voor je klaar

Inspireren

Adviseren

Monteren

RAAK GEÏNSPIREERD IN EEN VAN ONZE VESTIGINGEN
Heerenveen | Sneek | Drachten | Wolvega | Dokkum | Buitenpost | Leeuwarden | Lippewonen.nl
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WELKOM
  op de
Familiedag!
  

MUNTEN EN SKELETTEN
op de Zuiderschans
Wist je dat de naam Zuiderschans komt van de aarden wal langs
het terrein, die je ziet vanaf de Murmerwoudsterweg? Die wal heet
ook ‘Zuiderschans’.

Met trots presenteren we ons programma voor de
Familiedag Zuiderschans 2019! Aanstaande zaterdag

Vroeger, eeuwen en eeuwen geleden, was er rond die schans

skelet gevonden, maar of die

15 juni is het zover en wat is er veel georganiseerd

helemaal niets, behalve in de verte en kleine nederzetting

twee vondsten met elkaar

en geregeld door de winkeliers, autobedrijven

wat later Dokkum zoals we het nu kennen zou worden. Wel

te maken hebben, is nooit

en diensverleners. In deze krant vind je het hele

liepen er al mensen rond, en geld hadden ze ook al bij zich.

duidelijk geworden. Je vindt

programma, maar lees je ook leuke verhalen waarin

Want in 1925 is een vondst gedaan nabij de Zuiderschans,

de munten terug in Museum

je meer te weten komt over wat de Zuiderschans zo

van 63 bronzen munten uit het jaar 270 na Christus. Wellicht

Dokkum!

uniek maakt. Graag tot ziens aanstaande zaterdag

was er een aantal keren per jaar een markt op die plek,

vanaf 10.00 uur!

waar varende kooplieden van verre en boeren uit de naaste

  

Hartelijke groet,
Bestuur Bedrijfsvereniging Zuiderschans
Frans van Wieren, Jan Leegstra en Erwin Middelbos

omgeving goederen konden uitwisselen. Er werd ook een

DE SCHEEPSTIMMERMAN
wordt Schuur7
De Scheepstimmerman is sinds
december vorig jaar terug van
weggeweest op de Zuiderschans.
Het bedrijf met Johann Straatsma
aan het roer, maakt sinds 2006
robuuste steigerhouten meubelen
op ambachtelijke wijze op maat.
Het bedrijfspand in Niawier, waar
Johann in 2017 naar toe verhuis-de,
werd in november getroffen door een
felle brand, waardoor hij noodgedwongen weer naar Dokkum kwam. Toch is
Johann voorlopig niet van plan weer te
vertrekken van de Zuiderschans. “Het
pand is ruim, nieuw en licht en de wis-

die lijntjes zijn heel kort.” Wel ver-

begon voor Johann: aan de Wâlddyk 7.

selwerking met andere bedrijven op het

andert de naam van het bedrijf bin-

Inmiddels vinden de meubels van De

terrein is prettig. Mensen die op zoek

nenkort. De Scheepstimmerman gaat

Scheepstimmerman hun weg door heel

zijn naar iets specifieks of maatwerk,

Schuur7 heten, een vertaling van het

Nederland, Duitsland en België en le-

dat ze in een meubelzaak niet kunnen

Duitse zusterbedrijf Scheune7 en een

vert het bedrijf zowel aan particulieren

vinden, worden naar mij doorverwezen,

verwijzing naar waar het eens allemaal

als inrichting voor winkels en horeca.

VOETBAL FREESTYLER SAMIR
komt naar Dokkum

EVEN
opladen

Handig he? Een laadpaal voor elektrische wagens. Hij
staat bij Van Wieren & Vellinga Adviseurs en Accountants op de Zuiderschans!

COLOFON

Hij is balkunstenaar. Een entertainer.
Hij laat je verbazen met zijn freestyle
voetbalskills: hij legt namelijk lijntjes
met de bal die met het blote oog
nauwelijks te volgen zijn. En dat levert
buitengewoon magische kunstzinnige
moves op! Met de combinatie van
voetbal, muziek, dans en creativiteit
zorgt Samir voor een unieke show
bij Intersport op de Zuiderschans
Familiedag. Vermakelijk en inspirerend, smaakmakend en entertainend
voor het hele gezin!

›

Hop the world: Net als ‘around the world’
maar dan speel je de bal van de ene voet
naar de andere

Benieuwd naar hoe dat er in het echt uitziet
en wat Samir nog meer kan?
Check hem op Instagram: @samirskills

JE HOEFT ER NIET EENS VOOR TE
KUNNEN VOETBALLEN
Het lijkt misschien best ingewikkeld, maar
freestyle voetbal kan door iedereen gespeeld worden. Het enige dat je nodig hebt
is een bal en een behoorlijke portie uithou-

Om thuis vast te proberen:

dingsvermogen. Terwijl je de bal hooghoudt

›

The Crossover: tik de bal over van de ene

voer je zoveel mogelijk spectaculaire trucs

Verkoop: Dennis Mellink

voet naar de andere, terwijl de voeten

uit, zonder de controle te verliezen.

Vormgeving en druk: NDC mediagroep

elkaar even kruisen

Snelheid en variatie maken je een echte

Around the world: laat je voet rond de bal

freestyler!

Redactie: Janneke Braaksma en Thea van der Schaaf

Oplage: 31.600

›

gaan en vang met dezelfde voet de bal
weer op

AUTOBEDRIJF JAN LEEGSTRA V
M
Audi A1 Sportback 1.6 TDI
Pro Line Busin
2014

e13.350,-

Citroen C3 1.4 Essentiel
2011

e5.999,-

Fiat Panda 1.2 Edizione Cool
2007

e2.250,-

Ford Transit 250 2.2 TDCI
L1H1 Base
2014

e6.250,-

Opel Tigra TwinTop 1.4-16V
Temptation NAVI
2007

e5.950,-

Renault Clio Estate 1.5 dCi
ECO Night&Day
2014

e7.450,-

Volkswagen Polo 1.2 TDI
BlueMotion Comfort Editi
2012

e5.999,-

Audi A3 Sportback 2.0 TDI
Attraction Pro
2007

e6.450,-

Citroen Ds 1.4 e-HDi Chic
AUTOMAAT NAVI HIF
2013

BMW 3 Serie Touring 325d
High Executive zeer
2008

e6.750,-

Citroen C1 1.0-12V Ambiance
AIRCO 5DRS
2011

e7.650,-

e4.949,-

Ford C Max 1.6 TDCI Trekhaak
/ Airco / Crui
2011

Ford Mondeo 1.6-16V CLIMATE CRUISE TREKHAAK
2008

e8.450,-

e4.250,-

Ford Fiesta 1.6 TDCi Lease
Titanium
2014

e8.350,-

Peugeot 207 1.4-16V
Color-line
2007

e3.999,-

Renault M?Gane 1.5 dCi
Expression StartStop
2013

e6.950,-

Volkswagen Golf 1.6 FSI
Optive 3 AIRCO TREKHAAK
2007

e4.750,-

Ford Focus Wagon 1.6 TDCI
ECOnetic Lease Ti
2013

e7.950,-

Peugeot Expert 227 1.6 HDI
L1H1 PROFIT+
2013

e6.350,-

Renault M?Gane Estate 1.5
DCI LIMITED NAVI PDC
2014

e8.450,-

Volkswagen Up 1.0 move up!
BlueMotion
2015

e7.350,-

BMW 3 Serie Touring 320xd
Business Line NAVI
2010

e9.995,-

Citroen C4 1.6 HDi Business
TREKHAAK NAVI C
2013

e9.950,-

Ford Focus Wagon 1.6 TDCI
ECOnetic Lease WA
2013

e5.950,-

Lexus Ct 200h Business Line
Adapt cruise
2015

e14.555,-

Peugeot 308 SW 1.6 BLUEHDI
ACCESS NAVI AIRCO
2014

e7.950,-

Renault Grand Sc?nic 1.5 dCi
Collection TREKHAAK AIRC
2013

e7.250,-

Volkswagen Polo 1.2-12V
2002

e1.750,-

BMW 3 Serie Cabrio 318Ci
Executive
2005

BMW X3 2.0d xDrive Executive LEER NAVI
2011

e6.950,-

Citroen Berlingo 1.6 e-HDI
500 Comfort Economy AI
2013

e16.350,-

Citroen Xsara 2.0i-16V AUTOMAAT PANODAK CLIMAT
2004

e5.750,-

Ford Fiesta 1.0 Style
2015

e2.250,-

Ford Focus Wagon 1.6 TDCI
ECOnetic Lease Ti
2013

e8.250,-

Mini Countryman 1.6 One
D Chili
2012

e8.250,-

Nissan Qashqai 1.6 Acenta
NAVI TREKHAAK CAMERA
2011

e12.950,-

Renault Twingo 1.2-16V
Authentique
2010

e10.450,-

Renault Captur 1.5 dCi
Dynamique
2014

e4.250,-

Seat Mii 1.0 Style Dynamic
2015

e10.750,-

Seat Ibiza ST 1.2 TDI COPA
Ecomotive
2011

e6.850,-

Volkswagen Caddy 1.6 TDI
Maxi ex btw navi,trekh
2015

e5.450,-

Volkswagen Passat Variant
1.6 TDI BlueMotion LED k
2014

e9.650,-

Let op: Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden!

Dokkum • Tel. 0519-297653 of 06-12200050 • www.autobedrijfjanleegstra.nl

e13.745,-
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VASTE KLANT OP DE ZUIDERSCHANS:

Met het hele gezin winkelen
Dit zijn Rudie van der Woude, Annelies de Vries en hun dochters Lisanne van
8 en Evelien van 5. Ze wonen om de hoek van winkelcentrum Zuiderschans.
Al bij de bouw van het huis in de Trije Terpen in 2009 bleek dat een uitkomst.
Voor de grootste materialen tot de kleinste spijkers en schroefjes konden ze op
loopafstand terecht. Nu nog zijn ze vaste klant op de Zuiderschans. We gingen
met het gezin op pad om te laten zien hoe prettig het hier winkelen is.
We parkeren de fiets bij de Welkoop. “Gau efkes om kattefretten”, aldus
Rudie. Sinds de volledige vernieuwing en herinrichting van de Welkoop zijn
er een stuk minder beestjes dan voorheen in de winkel aanwezig, maar
vandaag lopen er wat kippen parmantig te pronken in een paleis dat als
kippenhok wordt verkocht. Die worden natuurlijk uitvoerig bekeken door
Lisanne en Evelien!
[foto Welkoop]

[foto Kwantum]
Op naar de Kwantum. Een winkel waar het stel eigenlijk nooit samen komt.
Rudie en Annelies zijn niet zo van het samen winkelen als het om de inrichting gaat. “Dat doen we meestal apart van elkaar. Alleen de dingen waar we
lijen van kunnen krijgen, kiezen we samen uit. Daarbij komt dat Annelies
echt van de accessoires en inrichting is, ik heb daar veel minder mee.” Annelies: “Ik kijk graag naar VT-wonen achtige programma’s, en laat me daar
door inspireren. Maar de uitdaging vind ik dan juist om de spullen uit te zoeken bij bijvoorbeeld een winkel als Kwantum. Prachtig leuke spullen, maar
veel betaalbaarder. Ik hou van die winkel. Als je binnenkomt spreekt de sfeer
me altijd direct aan en er is iedere week wel weer iets nieuws te ontdekken.”
Annelies is woonbegeleidster bij de J.P. van den Bent stichting, Rudie is

Dicht bij de winkel is een uitkomst voor de aanschaf van grotere spullen. An-

sportinstructeur bij Palestra. In hun vrije tijd gaan ze er met hun meiden

nelies: “Ik ben ooit eens heel Fryslân doorgereisd op zoek naar het perfecte

graag op uit en zijn ze veel in beweging. Annelies traint in de Milon Cirkel bij

bankstel. We meenden het buiten Dokkum te moeten zoeken. Uiteindelijk

Palestra en volgt daar zo nu en dan ook een groepsles van Rudie, bijvoor-

kwam ik ‘gewoon’ terug op de Zuiderschans.” Om het met elkaar eens te

beeld de Gladiator Workout. “Dat vind ik echt alleen maar leuk. Alleen als hij

worden doet Annelies vaak vooronderzoek. Thuis bespreekt ze haar bevin-

me extra begint aan te moedigen vind ik het wat minder leuk haha.” Lisanne

dingen met Rudie, die makkelijk even mee kan gaan kijken. Soms komt ze

doet - eveneens bij Palestra en met Rudie als instructeur - aan Survival Run

spontaan dingen tegen die ze thuis even wil overleggen. Annelies: “Laatst

Training. Evelien is nog bezig met haar zwemdiploma en mag daarna een

zag ik een mooie lamp. Daar maakte ik een foto van, liet die thuis zien en

sport kiezen. Misschien wordt het wel turnen. Wonen, werken en sporten;

fietste dan nog diezelfde dag terug om hem te kopen. Dat is zo makkelijk

dit gezin doet het allemaal in Dokkum.

met de winkels op fietsafstand!”

[foto ijsje]
Voor zo’n sportief gezin is een winkel als Intersport een uitkomst. Rudie:

Vaste prik: een ijsje na het winkelen. Of na een wandeling. Of na een dagje

“Hier haal ik altijd m’n gelletjes voor het sporten. De meiden rennen dan na-

weg lekker snacken. Het mag duidelijk zijn: bij de Lekkerbeck zijn Rudie,

tuurlijk even een rondje over de atletiekbaan die door de winkel loopt.”Niet

Annelies, Lisanne en Evelien vaste klant. Zoals in alle winkels waar we

veel later volgt het geluid van een regelmatig getik ergens vanuit de winkel.

vandaag kwamen, is het personeel vriendelijk en behulpzaam. Een verbe-

“Oh dan zitten ze onder de trap”, zegt Rudie. “Daar staat speelgoed en hoe

terpunt voor de Zuiderschans hebben Rudie en Annelies nog wel. Annelies:

oud kinderen ook worden, hamertje tik blijft altijd leuk.” Voor de meest

“Het is nu nog erg onveilig voor kinderen om wandelend van de wijk naar de

uiteenlopende sporten kun je voor je kleding, materiaal en benodigdheden

Zuiderschans te gaan. Op de rotonde is het vaak druk en voetpaden ontbre-

terecht bij Intersport. Rudie: “Intersport is daarbij ook nog eens de enige

ken. Maar nu het gebied in ontwikkeling is, komt dat vast ook goed. Stiekem

winkel in Dokkum waar je een voetanalyse kunt laten doen; uiterst belang-

hopen we op een fietspad, achter de wijk langs, via Raadsma richting de

rijk voor de sport die je doet en de schoen die je daarbij kiest.”

winkels. Dat is ook nog eens een prachtig stukje gebied om van te genieten.”
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Economy
Service
Polo

De voordelen van
Economy Service

onderhoudsbeurt voor

Altijd lage onderhoudsprijzen

€260

*

2010 - 2014

* Inclusief BTW.

Lage onderhoudsprijzen. 100% Volkswagen.

BOURGUIGNON
Jupiterweg 15, 8938 AD Leeuwarden. Telefoon 058 - 284 70 00
De Brêge 4, 9101 PW Dokkum. Telefoon 0519 - 22 80 90

2 jaar garantie op onderdelen
en uitgevoerde werkzaamheden

Gratis pechhulp binnen Europa
Altijd gebruik van originele
onderdelen
Gekwalificeerde
Volkswagen monteurs
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ACTIVITEITEN
Zuiderschans Familiedag
15 JUNI 2019

1. Van Wieren & Vellinga Accountants
›	Sneltekenaar Radboud Wanders: hilariteit alom!
2. E
 lectro World Talsma
›	Samsung QLED Race Seat Bij besteding
vanaf 50 euro mag je een race rijden in de
Samsung QLED Race Seat.
Maak jij vandaag de snelste ronde?
Dan win je een 49inch QLED tv van
Samsung t.w.v. € 1.199,-

›	Demonstratie JURA koffieautomaten
›	Demonstratie EAG kok met stoomoven
›	Rollatorbaan met hindernissen
3. Gamma
›	Workshop poppenhuis maken onder leiding van Karolien Wiersma en Joke Dijkstra.
Opgave via Facebook en vol=vol!

›	Karcher demonstratie: probeer jou machine vandaag uit!
›	Verkoop broodjes hamburger i.s.m. Albert Heijn te Damwoude.
De opbrengst gaat naar de Nierstichting

›	Kleuradvies door stylist Helga
›	Kassabonactie met super leuke prijzen: een Bosch accuboor en strimmer,
een Gamma hogedrukreiniger en Bosch kindergereedschap

›	Kindervertier onder begeleiding van Saar met onder andere schminken,
spelletjes en muziek

›	En natuurlijk een springkussen!
4. Lippe Wonen
›	Creatief met een kettingzaag: kettinzaagkunstenaar Durk Schilstra van DSCarving
5. Intersport
›	Voetbal freestyler Samir: check de nieuwspagina op pagina 3 voor meer info over hem!

Zaterdag 15 juni     Familiedag Zuiderschans

Hans Knijff Fotografie
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“

Robuuste en stoere industriële meubelen
Op maat, voor binnen en buiten

1 adres
voor uw
auto
PEUGEOT
CITROËN
OPEL
VERKOOP

AUTO’S
NIEUWEASIONS
EN OCC

Rondweg West 160
9101 BG Dokkum

WERKPLAATS

CARWASH

TANKSTATION

E
BENZIN NT
E
C
2
1
TOT ING
KORT

• Service en onderhoud
• Diagnosestation Peugeot/Citroën/Opel
• Banden- en aircoservice

T (0519) 29 23 03
E info@autobedrijfstellema.nl

www.autobedrijfstellema.nl

• Kwaliteit bezine/diesel/lpg
• Leuke spaaracties
• Shop aanwezig

24 UURS
SERVICE
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Z
 UIDERSCHANS IDEALE UITVALSBASIS VOOR BUURTZORG

“Het gebeurt regelmatig dat mensen
binnenlopen met een vraag”
“De stap om bij ons binnen te lopen is heel klein”, vertelt
Daniëlle van der Meulen van Buurtzorg. Met zeven collega’s
houdt ze kantoor in het groene Univé gebouw op de
Zuiderschans. Het is de plek waar ze na hun bezoekrondes
koffiedrinken, hun administratie doen en iedere donderdag
vergaderen.
“Het gebeurt regelmatig dat mensen binnenlopen met

maatje of vrijwilliger kunnen gebruiken. Met de werknemers van Het Bolwerk kunnen we daar snel over
overleggen en ervaringen met elkaar delen. Verder zijn
in het pand Prins kasbeheer gevestigd, en Jobinder.
Met Jobinder hebben we niet direct te maken, maar we
werken vaak wel met dezelfde mensen. Onze cliënten
hebben voor het grootste deel allemaal een taxipas.”

een vraag, vaak is het familie van cliënten die iets wil
weten. Als ze een auto van Buurtzorg zien staan, weten

HOOG-LAAG BED IN DE LIFT

ze dat we er zijn. Onze deur staat dan altijd open en de

De bedrijvigheid die er altijd wel is op de Zuiderschans

stap is natuurlijk snel gemaakt vanaf het goed bereik-

is heel gezellig en gemoedelijk. De bereid-willigheid

bare terrein.”

om elkaar te helpen is als ondernemers onderling ook
erg groot. We organiseerden eens een bingo voor onze

“Soms stappen ze niet bij ons binnen, maar bij Stich-

cliënten. Twee tuintafels waren zo geregeld via Jysk.

ting Welzijn Het Bolwerk. Daar delen we de etage mee

Bij Electro World Talsma kunnen onze cliënten of hun

en dat blijkt in de praktijk heel handig. We hebben

familie gemakkelijk terecht voor informatie over of

elkaar soms wel eens nodig. Ons aantal cliënten ligt

het aanschaffen van hulpmiddelen. Het is daarnaast

gemiddeld tussen de 40 en 50 mensen. We komen best

een ideale locatie om te werken, ook voor de collega’s

veel eenzame mensen tegen in ons werk, die wel een

die uit de dorpen rondom Dokkum komen. Regionale

“WE KOMEN BEST VEEL
EENZAME MENSEN TEGEN IN
ONS WERK”

teamoverleggen of scholing zijn hier ook nooit een
probleem. We hebben de ruimte. Een leverancier van
hoog-laag bedden kwam eens bij ons instructies geven.
Hij kon voor de deur parkeren en het bed paste gewoon
in de lift, ideaal!”

J
 AN LEEGSTRA TEVREDEN MAN OP ZUIDERSCHANS

 e kust en te keur
T
op zoek naar jouw perfecte auto
Hij maakt het regelmatig mee. Klanten die vanuit bijvoorbeeld
Amsterdam naar de Zuiderschans komen om een auto te kopen.
Grootste reden? Jan Leegstra: ‘Omdat jullie noorderlingen doen
wat jullie beloven, dat kunnen ze in Amsterdam niet zeggen’
zeggen ze dan.
“En dat is ook wel zo”, vervolgt hij. “Hier verkopen we
nog auto’s zonder poespas en luchtfietserij. Duidelijke en eerlijke handel voor iedereen.” Dat ze Dokkum
vanuit Amsterdam - en vanuit de rest van Nederland
- weten te vinden, is dankzij het internet, zegt Jan.
“Daarop ben je 24/7 zichtbaar en kun je laten zien wat
je in huis hebt. Dat trekt mensen aan.”

Leegstra. Alhoewel dat niet alleen voor auto’s geldt.

showroom van Jan Leegstra. Hij wordt nog gewoon

“Alles wat een motor heeft, heeft mijn interesse.” Dat

gebruikt ook. “Sommige dingen veranderen nooit, al is

FAMILIEDAG EEN FEESTJE

hij zijn eigen onderneming zou beginnen, was niet een

het werk wel anders geworden. Vroeger ging je met ‘de

Natuurlijk is de Zuiderschans Familiedag op 15 juni ook

vooropgezet plan. “Toen ik klaar was met school kon

bûse fol sinten’ de handelsmarkt op, deed je een potje

een feestje voor de autobedrijven op de Zuiderschans,

ik meteen bij een baas aan het werk, maar wilde eerst

handjeklap en was de deal rond. Tegenwoordig koop

maar hun eigen feestje hebben ze stiekem al gehad.

wat rondkijken. Ik ben gestart vanuit de oude melk-

je via internetveilingen, vanuit de leasebranche. De

“Met Pasen hebben we altijd een Paasshow, samen

fabriek, maar heb me al gauw laten inschrijven als

auto’s zijn technisch ook veel meer doorontwikkeld, dat

met ABD en Auto Bourguignon. Het was ook dit jaar

ondernemer.”

maakt het werk voor de monteurs ook anders. Maar we
hebben het hier op het bedrijf prima voor elkaar, veel

weer een succes. Mensen hadden er zin aan, het weer
was goed, wij verkochten dat weekend 20 auto’s met

DE BÛSE FOL SINTEN

elkaar. We konden daar ook nog eens 20 barbecues bij

Dat ondernemende, dat zit wel in de familie. Vader

weggeven, een samenwerking met de Gamma hier. Dat

Leegstra verhuurde auto’s en had een rijschool

Waar vind je nou zo’n keurig verzorgd industrieter-

zijn mooie dagen als ondernemer!”

waarmee hij zelf de boer op ging om bij mensen thuis

rein waar je te kust en te keur kunt op zoek naar jouw

te vragen of ze hun rijbewijs ook wilden halen. De

perfecte auto? Met alle ondernemers bij elkaar zorgen

asbak met reclamemateriaal pronkt nog altijd in de

we voor die verscheidenheid op de Zuiderschans en dit

De passie voor auto’s heeft er altijd al in gezeten bij Jan

klandizie op een prachtige plek.

met een gemakkelijke gratis parkeergelegenheid. En

“VROEGER GING JE MET ‘DE BÛSE FOL SINTEN’ DE
HANDELSMARKT OP, DEED JE EEN POTJE HANDJEKLAP
EN WAS DE DEAL ROND”

ook voor dat nette onderhoud trouwens. We draaien
onze hand er niet voor om om ook het strookje gras
van de gemeente even mee te maaien. Ik denk dat elke
ondernemer op de Zuiderschans tevreden is met de
locatie en het gebruik ervan.”
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Hallo, ik ben Bart,
ik soargje derfoar dat jo
fanne jûnes lekker sliepe!
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een zeer1e
goede
prijs
Zuiderschans
- Dokkum
kwaliteit
Tel: 0519verhouding
72 45 45
www.debeddenkamer.nl

Zuiderschans 1e - Dokkum | Tel: 0519 72 45 45 | www.debeddenkamer.nl
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WAARDEBON

20%
KORTING
geldig van 12 t/m 15 juni 2019

op de gehele wandel-collectie
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50 JAAR ELECTRO WORLD TALSMA
Van binnenstad naar Zuiderschans
Wie de winkel van Electro World Talsma binnenstapt op de Zuiderschans de klompen mogen uit - kan het zich waarschijnlijk niet voorstellen, maar
deze zaak begon met een man die nog geen kwartje op zak had.

Het was Piet Talsma senior. Hij zag hoe de

goed. En dat terwijl de burgemeester bleef

televisie 50 jaar geleden populair werd in

zeggen ‘ga uit die binnenstad met die grote

Duitsland, terwijl er hier nog amper aan-

koelkasten’. Echter bleek de Zuiderschans

dacht voor was. “Zijn grote kracht was, en is

een vestiging te zijn voor perifere detailhan-

nog steeds, want hij is er nog steeds en loopt

del, wat zoveel betekent dat wanneer je het

iedere dag binnen op de zaak, dat hij dingen

achter op je fiets kunt vervoeren, het niet op

bedenkt waar een ander nog niet aan dacht”,

de Zuiderschans verkocht mag worden. Dat

vertelt schoonzoon en huidige bedrijfsleider

is wezenlijk anders dan bijvoorbeeld op de

Thomas Loonstra. “Piet, do moatst wat ha,

Centrale in Leeuwarden, dat is een vestiging

wat in oar net hat”, zei zijn vader altijd.

voor grootschalige detailhandel.”

Electro World Talsma bestaat dit jaar 50 jaar.
“Mijn schoonvader begon vanuit zijn woning

OVERLAST IN DE HISTORISCHE
BINNENSTAD

aan de Zuringstraat en kwam via de garage

Er volgde een periode van het schrijven van

onder zijn huidige woning aan het Zuider-

rapporten, het voeren van overleggen, het

bolwerk terecht in de winkel aan de Nauw-

lobbyen bij verschillende fracties, presen-

straat 4. Een pand van tien meter diep en vijf

teren van plannen en praten als brugman.

meter breed, en een binnenplaatsje.” Het

Thomas droeg als belangrijkste reden voor

winkeltje zou zich uitbreiden tot een zaak die

verhuizing uit de binnenstad naar de Zuider-

DE KLOMPEN MOGEN UIT

de lijn om Hallum, Burgum, Surhuisterveen,

zich verdeelde over zes panden in de straat.

schans aan dat het grote verkeer daar teveel

Nu floreert het bedrijf als nooit tevoren.

Buitenpost en Kollum heen. De panden in de

Thomas: “Uiteindelijk was dat allemaal nog

in de weg reed en overlast veroorzaakte in

Laden, lossen, parkeren, het is geen punt

Nauwstraat zijn nog altijd eigendom van de

veel te klein, maar menen dat Talsma daar

de historische binnenstad. Maar ook het

meer. Winkelend publiek komt vanuit de

zaak. Het winkelgedeelte wordt binnenkort

wat wilde weten van een verhuizing?”

kleinere verkeer ondervond hinder. Thomas:

verre omtrek naar de Zuiderschans. Thomas:

overgenomen door Hotel ’t Raedhús maar de

“Klanten van de winkel in de Nauwstraat

“Die klompen op de mat zijn tekenend voor

appartementen blijven van Talsma. Schoon-

DE ZUIDERSCHANS IS DE TOEKOMST

parkeerden doorgaans op de Markt of op

onze klantenkring. Vanuit onze winkels in

vader Talsma heeft geen heimwee naar de

“De heer Sybesma was destijds nog burge-

de Helling. Ze wandelden naar de winkel,

Dokkum en De Westereen bedienen we niet

Nauwstraat. Thomas: “Hij is apetrots op wat

meester”, vervolgt Thomas zijn verhaal. “Ie-

zochten een stofzuiger uit, en haalden ver-

alleen deze plaatsen, maar ook het hele

er hier en in De Westereen nu staat.”

dere mid-dag ging hij naar huis te eten. Hij

volgens hun auto om het pakket voor de deur

moest dan met zijn auto vanuit de Koning-

in te laden Het gevolg: nog meer auto’s in de

straat langs ons pakhuis en stond steevast

stad.” Natuurlijk ondervond de binnenstad

tussen de lossende vrachtauto’s. Hij heeft

ook voordeel van al dat verkeer in de stad.

destijds wel eens gezegd: ‘Talsma, je moet

Nu men er toch was, was een ‘loopke’ langs

naar de Zuiderschans’. Schoonvader wilde

de bakker en slager zo gemaakt.

helemaal niet op klaar, gekkenwerk.”

buitengebied met alle dorpen en streken.
Als je een cirkel om de winkels trekt, gaat

dat pertinent niet. Totdat het op een dag gek
genoeg een stagiair was die zei: ‘de Zuider-

GEKKENWERK

schans, dat is de toekomst’.

Uiteindelijk werd niet het bestemmingsplan
van de Zuiderschans gewijzigd, want dat kon

Voor de panden in de binnenstad bleek veel

niet. Wel werd er maatwerk verleend voor

animo, de verhuur was zomaar rond. Zelfs

Electro World Talsma. De uiteindelijk verhui-

nog voor dat de vestiging op de Zuiderschans

zing werd nog een flinke klus. Thomas: “Ach-

daadwerkelijk zeker was. Thomas: “Want wat

teraf kon dat helemaal niet. De zaterdags

bleek; toen puntje bij paaltje kwam, mocht

gingen we om 17.00 uur dicht en op dinsdag

er van alles verkocht worden op de Zuider-

gingen we in het nieuwe pand om 9.00 uur

schans, van fietsen tot auto’s, meubels en

weer open. In één klap was de omzet bijna

bouwmaterialen, maar geen bruin- en wit-

verdubbeld. Logistiek waren we daar ook

Familiedag Zuiderschans
ZATERDAG 15 JUNI

GRATIS PROEFRIJDEN op de nieuwste A-merken

AKTIE VERKOOP: PEGASUS SIENA
van € 2.399,- voor € 2.199,(Bosch Techniek, incl. 400 wh accu)

n een
Bij aankoop va
ke
bi
ee
kt
ui
br
ge
n t.w.v.
een cadeaubo

€ 100,-

De opening van Nauwstraat 4 in 1969.
Op de foto Piet Talsma, Fin Talsma-Bekkema en echtgenote
van Thomas Loonstra, de toen zesjarige Clara Talsma.

Gazelle
Batavus
 Sparta
 Koga
 Giant
 Cortina
 Cube
 Pegasus
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PVC ACTIE

Jubileum!
15 jaar
Zuiderschans

BIJ VLOEREN XXL !

50
%
KORTING
*

OP ELKE 2e METER PVC

ONTDEK ONS ENORME ASSORTIMENT! ACTIE IS GELDIG T/M 22 JUNI 2019
Meulen & Baarsma Quality Beds het enige
Friesche familie bedrijf in bedden met vestigingen in heel Friesland

*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

Zuiderschans 1B, Dokkum
Telefoon 0519 220 042
info@vloerenxxldokkum.nl
vloerenxxldokkum.nl

De zekerheid
van elkaar
helpen
Samen stappen ondernemen

Wij staan naast de ondernemer, waar dit ons ook brengt.
Graag praten wij met onze klanten over hun ambities en ideëen
en geven we passend advies. Samen zetten we stappen vooruit.
Maak ook een vrijblijvende afspraak voor een adviesgesprek.
www.vanwieren-vellinga.nl

Univé Dokkum
Zuiderschans 10, Dokkum
088 181 50 00
dokkumk@unive.nl
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Alle Renault modellen ruim op voorraad bij ABD Dokkum

R
E
M
O
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M
ABD DOKKU

D
A
A
R
VOOR

!
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E
D
R
O
O
V
Renault ZOE (100% elektrisch)

Renault KADJAR

Renault MÉGANE

Slechts 4% bijtelling

Renault TWINGO

Nu met
GRATIS laadpunt!

Renault CAPTUR

Renault CLIO/CLIO ESTATE
Renault ESPACE

Renault TALISMAN
Renault SCÉNIC

DE BESTE PRIJS VINDT U BIJ DE BESTE RENAULT DEALER

KOM NU LANGS VOOR DE BESTE ZOMER DEAL!
DE DRIE ZEKERHEDEN VAN ONDERHOUD BIJ ABD

#1

Wij garanderen de
laagste kosten per
kilometer.

#2

Wij repareren niets
zonder uw
toestemming.

#3

Gegarandeerd
de beste service.

DOKKUM

DE BRÊGE 6 Tel: 0519 - 820 020

Welkom bij ABD

DOKKUM
www.abdrenault .nl

KEUKENS,
BADKAMERS &
TEGELS
RP Keukens & Sanitair
Meer dan6C1.000
Zuiderschans
9101 PZ Dokkum

C o r B r u in ing

m2 inspiratie!

Verkoopadviseur
0519 - 235 035
info@rpkeukensensanitair.nl
www.rpkeukensensanitair.nl

tekaartje_V1.indd 1

01-09-17 19:00

€ 8.250,excl. montage en installatie

HAAL
ONS GRATIS
KEUKENMAGAZINE
OP!

€ 4.950,excl. montage en installatie

EX. DE KOKENDWATERKRAAN
LE UITTREKSLANG

een
met
warm
van
onder
poelak of
ast de
t de
delen

Waterontharder

naar

DEMO Quooker. De kokend,
NIEUWE
KEUKEN
DIT MAGAZINE
gekoeld
en BEGINT
bruisendMET
waterkraan!

ek naar keukeninspiratie? Wilt u meer weten
de nieuwste trends en mogelijk heden op
ngebied? Lees dan ons gratis Keukenmagazine
vol fraaie keukens, innovatieve oplossingen
atieve ideeën. Het Keukenmagazine is gratis
alen in onze showroom.

DEMO Digisoft. Zo bent u in een
keer van alle kalkproblemen af!

RP Keukens & Sanitair
Zuiderschans 6C
OF staat garant voor:
9101 PZ Dokkum
0519 - 235 035

ng

e

Keukenstudio Stoof

Altijd een scherpe prijs

DEMO Sunshower. Infrarood en/of
UV licht tijdens het douchen!

en
er
ir
sp
in
ag
d
ie
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m
fa
e
d
op
u
t
Laa
met de volgende demo’s!

Van Voordenpark 16
5301 KP Zaltbommel
telefoon 0418 - 726 006

www.rpkeukensensanitair.nl

Persoonlijk en praktisch advies

Verbonden met de regio

ONZE WEBSITE

OPENINGSTIJDEN

DI:
WO:
DO:
VR:
ZA:

10:00 – 17:30
10:00 – 17:30
10:00 – 17:30
10:00 – 20:00
10:00 – 17:00

DEMO Jemako. Zo simpel kan
schoon zijn!

