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SAMEN KOMEN WE VERDER!
Veel ondernemers in de gemeente hebben het zwaar.
We zijn trots op de veerkracht die alle ondernemers laten zien.
Samenwerken en vernieuwen zijn in deze tijd belangrijk.
Er ontstaan mooie initiatieven.

Heb je ideeën voor de anderhalve meter economie om
met elkaar de schouders onder te zetten?
Wij horen ze graag.

Laten we figuurlijk onze handen ineen slaan,
want samen komen we verder.

Hans Broekhuizen
wethouder economie en werk
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#supportyourlocals
#shoplocal
Ga naar heerenveen.nl/ondernemers voor handige links en actuele informatie.
Volg ons ook op LinkedIn ‘Ondernemend Heerenveen’. Hier delen wij praktische informatie,
nieuws en ontwikkelingen voor u als ondernemer: www.heerenveen.nl/ondernemendheerenveen
Heeft u nog vragen of wilt u wat anders delen? Wij komen graag met u in contact.
Stuur ons een mail via bedrijven@heerenveen.nl of bel ons op 14 0513.
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De uitgevers aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid voor schade als gevolg
van geen of onjuiste vermelding van
gegevens in deze uitgave. De uitgevers
achten zich slechts gehouden tot
verbetering in de eerstvolgende editie.
Aan de inhoud van deze uitgave
kunnen geen rechten worden ontleend.
Niets uit deze uitgave mag worden
vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microﬁlm
of op welke andere wijze dan ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming
van de uitgevers.

Voor je gevoel heb je als inwoner de
afgelopen periode letterlijk minder ‘in
beweging’ kunnen zijn door alle beperkingen
en maatregelen rondom het coronavirus.

Een persoon die bijna al deze soorten
beweging vertegenwoordigt en sterk
betrokken is bij de regio, is de Gouden Speld
winnaar van dit jaar: Jacco Kuiper.

Maar figuurlijk gezien hebben we ons
allemaal moeten ‘bewegen’ om ons aan te
passen aan de nieuwe situatie. Inwoners,
ondernemers, organisaties, instellingen,
verenigingen, iedereen heeft moeten
bewegen.

Om die reden hebben we hem gevraagd
om het voorwoord voor deze speciale uitgave
te schrijven. Het woord is aan Jacco!
Frank van Hout
Voorzitter regio Heerenveen ’n Gouden Plak

Omwenteling naar

een nieuwe wereld
Bedankt, Heerenveen ’n Gouden Plak, voor het mogen schrijven van het voorwoord voor deze
uitgave over onze regio in beweging. De titel zegt het al, we moeten bewegen in een nieuwe
wereld en gaan een nieuwe toekomst tegemoet. Het corona-tijdperk heeft onze samenleving
en bedrijfsleven per direct stop gezet. Net als alle andere bedrijven moesten ook wij
transformeren van een kantoor- naar een thuiswerkorganisatie. Dit vergt voor iedereen een
andere manier van denken en bewegen. Als geen ander durf ik te zeggen dat afstand nemen
van het oude eenvoudig klinkt, maar onrust veroorzaakt en aanpassingsvermogen vergt. Een
onvoorbereide omwenteling naar een nieuwe wereld.
In onze regio heb ik in de afgelopen weken
fantastische initiatieven zien ontstaan
en met veel respect volg ik ondernemend
Heerenveen. Restaurants die er met
creativiteit in zijn geslaagd vitaal te blijven
door afhaal- en bezorgmogelijkheden te
creëren, maar ook vrijwilligers die zich
aanmelden bij het ziekenhuis; het applaus
voor het zorgpersoneel; onderwijs op
afstand; en muzikale optredens op straat.
De creativiteit in de samenleving neemt toe
en ook de zorg en compassie voor elkaar; we
komen dichterbij elkaar. Ik ben trots op onze
regio en alle bijzondere initiatieven.
Als echte ‘Feaner’ voel ik mij enorm
betrokken bij de regio Heerenveen en
vind ik het oprecht jammer dat er dit jaar
geen Night of the Koemarkt is, geen
Butterfly Beach Party, geen Skûtsjesilen,
geen voetbal en andere evenementen
waar we blij van worden. Voor ons als
organisatie was dit een enorme domper
en raakte de boodschap ons diep in het
hart. Wij realiseren ons heel goed waarvoor
we dit doen en natuurlijk willen wij onze
gezondheid en geliefden beschermen.
Met dit soort berichten is het van belang te
kijken naar de mogelijkheden die er wél zijn.
Het genieten van een heerlijke afhaalkoffie
in het park; de wandelingen of fietstochten
met het gezin; sporten in de buitenlucht. De
‘kleinere’ dingen kunnen zorgen voor grote
genietmomenten, alleen anders dan we
altijd gewend waren.

Onze regio is zich op het moment van
schrijven aan het voorbereiden op de
anderhalvemeter-samenleving. We krijgen
te maken met een versoepeling en hoe onze
nieuwe wereld eruit komt te zien, daar durf
ik nog niets over te zeggen. Laten we vooral
volhouden en betrokken blijven, alleen
op die manier kunnen we samenwerken
en als regio vitaal blijven. Elkaar
ondersteunen, de keten laten doorlopen
en het nemen van onze maatschappelijke
verantwoordelijkheden zijn aspecten die ons
als regio Heerenveen sterk maken.

In deze uitgave vertellen we hoe onder
andere het bedrijfsleven en ondernemend
Heerenveen bijzondere initiatieven en
activiteiten hebben ontwikkeld. Ook komt
naar voren wat deze unieke tijd ons heeft
gebracht en welke vernieuwingen zullen
blijven.
Ik wens u veel leesplezier en wil u via
deze weg motiveren om betrokken
te blijven bij onze fantastische regio
Heerenveen ’n Gouden Plak!

Jacco Kuiper

ngoudenplak.nl
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TEKST: JANITA BARON // BEELD: ATELIERS MAJEUR / MICHAEL HOEKSTRA

Veel talent in regio Heerenveen

CASEY-JANE MEULEMAN WINT
HEERENVEEN’S GOT TALENT 2020
Zaterdag 16 mei 2020 vond de tweede editie plaats van ‘Heerenveen’s Got Talent’, ofwel HGT, zoals de organisatie, Ateliers Majeur,
deze talentenwedstrijd in de regio Heerenveen kortweg noemt. Dit jaar kwam de organisatie voor een nieuwe uitdaging te staan
door het uitbreken van het coronavirus. Echter, júíst in een tijd waarin veel online gebeurt - en laten we eerlijk zijn, jongeren sowieso
makkelijk zaken online doen - ging deze talentenjacht door. Online! De livestream werd door honderden kijkers gevolgd. Er werden
meer dan 600 stemmen door het publiek uitgebracht. Een geslaagde avond cultuur, aldus de organisatie.
Iedereen die interesse had, kon zich
via zijn/haar eigen sociale media
opgegeven met een video waarin ze
Heerenveen’s Got Talent en Ateliers
Majeur tagden én de hashtags
#ikcultuur en #HGT gebruikten.
Zo wist de organisatie dat de
deelnemer graag mee wilde dingen
naar de hoofdprijs. Er kwamen vele
talenten voorbij, maar slechts acht
konden door naar de finale.

FINALISTEN

Ilona Chantal Namink
(16) met Cathy en Zsazsa
(vrijheidsdressuur)

Jury
De jury werd dit jaar gevormd door
actrice Catrien van der Molen,
zanger en gitarist Jasper Dijkstra,
drummer Robert-Jan Zigterman en
gitarist Harmen Schilt. Alle juryleden
geven ook les op scholen en/of aan
privéleerlingen. Door hun jarenlange
ervaring konden zij alle deelnemers,
ook de afvallers, van waardevolle
feedback voorzien om te gebruiken
in hun verdere ontwikkeling. De
finalisten kregen deze feedback
in een vlog die speciaal voor hen
was gemaakt en te zien is op de
Facebookpagina van HGT.

Gouden tickets
Alle juryleden mochten een gouden
ticket uitreiken aan een deelnemer
die rechtstreeks naar de finale ging.
Ilona Namink kreeg deze van
Catrien, omdat ze het ontzettend
knap vindt wat Ilona laat zien
omdat hier jarenlange training en
vertrouwen van de paarden aan
vooraf gaat. Ook Willow de Jong
kreeg een gouden ticket. Jasper zei
over haar: “Het is mooi om te zien
hoe jij kunt zingen en jezelf kunt
begeleiden op de piano.” Harmen
gaf zijn gouden ticket aan Gelbrich
Metselaar waarvan hij diep onder
de indruk was door het inleven
in de tekst, waarbij mimiek en
lichaamstaal fantastisch meedoen.
Als laatste kreeg de band Rimaji
een gouden ticket omdat jurylid
Robert-Jan gek is op bands; hij speelt
zelf niet voor niets in Audio Adam.

Willow de Jong (17) (zang en piano)

Presentator Darshan Boerema deelt de cheque uit aan Casey-Jane (links). Zusje Makenzie helpt.

vond de act van mijn zúsje zo leuk.
Ze vertelde echt een verhaal, en
toen hoorde ik opeens míjn naam.
Ik kon het eigenlijk niet geloven!”
Het bijzondere was dat zusje
Makenzie Meuleman ook in de finale
stond. In het gezin heerste dus
een feeststemming, maar was er
ook wel een kleine teleurstelling te
verwerken. Er kan nu eenmaal maar
één de winnaar zijn.

De winnaar van editie 2020: Casey-Jane Meuleman (14) (turnen)

Casey: “Niets maakt mij
gelukkiger dan turnen”

Overige finalisten
Daarnaast kozen de juryleden
samen nog vier finalisten uit: de
acrobatische acts van Casey-Jane,
Makenzie en het Acroduo vielen op.
Volgens Harmen leek Casey-Jane
zonder moeite haar act uit te voeren
en had ze goed nagedacht over
muziek en attributen. Makenzie
viel op met haar totaalverhaal en
het Acroduo viel op omdat het lijkt
alsof het midden in een weiland
is opgenomen. Dat zijn natuurlijk
moeilijkere omstandigheden dan in
een gymzaal. Bij zangeres Johanna
spatte de passie er vanaf en waren
alle nuances in haar stem goed te
horen doordat ze slim gebruik had
gemaakt van een microfoon.

Tips
Natuurlijk gaf de jury tips mee voor
alle deelnemers. Zoals: denk aan het
totaalplaatje; zorg voor een begin,
midden en een goed slot; denk
aan kleding, muziek en attributen,
maar ook aan de achtergrond; als
je zingt, zorg dan dat je tekst goed
verstaanbaar is. Robert-Jan legt uit,
dat hij vaak te horen krijgt dat hij zo
serieus kijkt bij optredens. “Ik ben
gewoon heel geconcentreerd, maar
dat is minder leuk om naar te kijken.
Daarom probeer ik de deelnemers

mee te geven: vergeet niet te
genieten en laat dat zien.” En verder?
“Oefen je helemaal de blubber!”, zegt
Jasper. “Uiteindelijk is het jouw show,
jouw podium. Pak dat!”

En de winnaar is…
Tijdens de finale livestream werd
unaniem, door publiek én jury,
de 14-jarige turnster CaseyJane Meuleman tot winnaar van
Heerenveen’s Got Talent 2020
uitgeroepen! Haar reactie: “Eerlijk
gezegd had ik het niet verwacht, ik

‘CJ’, zoals haar familie haar noemt,
weet dat ze talent heeft en dat
ze goed is. Ze is niet voor niets
geselecteerd voor Jong Oranje. Er
zijn mensen met grote dromen, CJ
heeft kleinere doelen, zoals het
traject richting Jeugd EK. Turnen is
niet zomaar bewegen, er komt heel
veel bij kijken en je moet er echt
voor gaan. Casey-Jane traint 31,5
uur per week, vrijwel alle dagen
twee keer. Haar school, CJ zit in in
Havo 2, werkt goed mee. Want: “Je
gaat fouten maken door niet goed
te plannen en daar leer je dan weer
van.” Ze zet er veel voor aan de kant.
“Maar als je eenmaal bezig bent
maakt dat allemaal niet uit”, volgens
haar.
Door het coronavirus kon CJ de
afgelopen periode niet naar school,
maar de turntrainingen konden wél
blijven doorgaan. “Gelukkig heb ik
kunnen trainen dankzij 12 Springs
die mij de spullen hebben thuis
geleverd zodat ik in vorm blijf”, zegt
Casey-Jane. “Want niets maakt
gelukkiger dan turnen!”

Gelbrich Metselaar (22) (zang)

Rimaji: zusjes Mette Rixt (12),
Birte Marije (11) en Silje Jildou
(12) Tamminga (muziek)

Makenzie Meuleman (11) (turnen)

Acroduo: nichtjes Fenna (11)
en Ilza (13) Otter (acrogym)

Johanna Fennema (21) (zang)
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Recreatiepark ‘Tusken de Marren’, Akkrum

TEKST: EELKE LOK // BEELD: TUSKEN DE MARREN

Corona-creatief

Al wordt het nooit in één adem genoemd met plaatsen als Grou en Sneek, toch is Akkrum één van de meest bijzondere
watersportplaatsen van Fryslân. Van die opmerking heeft het recreatiepark dan ook zijn naam gemaakt: ‘Tusken de Marren’.
Een prachtig hoekje Fryslân aan de Meinesleat in Akkrum, waar 73 recreatiewoningen liggen te schitteren aan blauw water,
in groene weide en de gele zon.

N

Nynke Nijholt lacht dan ook
voortdurend als ze vertelt over
‘haar’ recreatiepark. Het is overigens
niet haar eigen park. Het is
eigendom van de 73 eigenaars
van de huisjes en huizen. Nynke is
parkmanager. Maar daarom mag ze
toch best trots zijn op het park.

Akkrum

van Akkrum. Daar voldoen een
ferm winkelbestand en uitstekende
horeca aan de wensen van de
recreant. Wederzijdse oplossing:
‘Tusken de Marren’ heeft wat aan
Akkrum, Akkrum heeft wat aan
‘Tusken de Marren’.

Water

Ooit was ‘Tusken de Marren’ een
hoekje met allemaal stacaravans.
De gemeente had het park(je) in
eigendom. Die wilde echter de
stacaravans wel kwijt. En verkocht
het park aan Bert Rotteveel, een
projectontwikkelaar uit de omgeving
van Alkmaar. Rotteveel wordt door
de Friese recreatiegoeroe Albert
Hendriks de ‘createur’ van ‘Tusken
de Marren’ genoemd.

Alle huisjes van ‘Tusken de Marren’
liggen aan de Meinesleat. Westelijk
komt de Meinesleat uit bij Terherne.
Daar kun je via twee vaarwegen
naar het Sneekermeer komen.
Naar het oosten toe vaar je over
de A32, langs Nes, zo naar het
Pikmeer bij Grou. Eigenlijk bedoeld
als alternatieve route voor de
recreatievaart die dan niet over het
druk door vrachtschepen gebruikte
Prinses Margrietkanaal hoeft.

Het begon? Toen in 2009 de eerste
chaletjes werden gebouwd. En tot
nog toe is het park steeds weer wat
uitgebreid met een verscheidenheid
aan woningen. Akkrum is een
centrum in Fryslân. Je kunt vanuit
Akkrum overal naar toe. Of in je
huisje blijven. Op het terrein is een
speelplaats voor de kleintjes. Er is
geen winkel of een gezamenlijke
‘kantine’. Want het ligt aan de grens

De (re)creatie van Rotteveel
wordt nog steeds uitgewerkt.
Elk jaar komen er wel nieuwe
recreatiewoningen bij. In allerlei
soorten, maten en huur- en
verkoopprijzen. Gewerkt wordt
aan duurzame woningen. Gasvrije
woningen. In de komende jaren
komen er ook nog groepswoningen
bij, geschikt voor gezelschappen tot
veertien personen.

Elk jaar komen er nieuwe
recreatiewoningen bij. In allerlei soorten,
maten en huur- en verkoopprijzen

Je kunt de huizen op ‘Tusken de
Marren’ huren. Sommige eigenaren
gebruiken de gekochte woning
alleen zelf; de helft geeft het
echter voor verhuur door aan de
parkmanager. Nynke Nijholt zorgt
daarvoor. Dat ging eerst via een
algemeen systeem, maar nu doet
‘Tusken de Marren’ het zelf. Dat
heeft veel meer succes. De acties
worden bijvoorbeeld via Facebook
vinniger aangepakt. “Je ziet het,”
zegt Nynke, “op de website. Eerst
zo’n 800 kijkers per dag, nu al zo’n
1500.” Dat komt natuurlijk ook
omdat veel mensen de vakantie in
eigen land gaan doorbrengen.

Privékantoren
In de vakantieperiode zitten ze
nagenoeg al vol, het naseizoen
loopt goed. Een recreatiepark met
woningen heeft geen sanitair
gebouw, en dus weinig last van
het coronavirus. Toch heeft
‘Tusken de Marren’ een typische
corona-creatieve gedachte gehad.
Bedrijven werden uitgenodigd
de recreatiewoningen voor een
dag te huren. Zelfs een dagdeel

was mogelijk, zelfs ‘s avonds. Het
werden op die manier privékantoren.
Elk huis heeft zijn eigen WiFi, dus
dat is geen probleem. Bedrijven,
maar ook individuelen, vonden het
fantastisch.
‘Tusken de Marren’ had al, net als
vele andere recreatieparken met
woningen in Fryslân, gelegenheid
om mensen tijdelijk onder te
brengen. Voor als ze moeten
wachten op een woning, omdat ze
in scheiding liggen, of vanwege wat
anders waardoor ze even een thuis
moeten hebben. Nu, in de periode
dat veel ‘thuiswerken’ nodig is,
hebben ook de bedrijven gezien dat
je iemand twee of drie dagen mooi
kunt plaatsen aan de oever van de
Meinesleat. Er zijn zelfs mensen die
thuis aan het werk moesten, maar
met drie kinderen niet rustig konden
werken, en dus een dagdeel naar
Akkrum kwamen. Of, als je huis of
je kantoor wordt verbouwd, hup,
doorwerken aan de Meinesleat. En
als je een hengel of een bootje hebt
kun je dubbel genieten. Bovendien
levert Nynke een bakje koffie.

Een dagdeel een recreatiewoning
huren kost vijftig euro. Een
recreatiewoning een week huren
in de zomer kost ongeveer 1600
euro. Verhuren als kantoorruimte
fungeert dus slechts als een kleine
invulling. Nynke Nijholt heeft veel
bedrijven nu al moeten vertellen
dat de huurders of eigenaars er
weer massaal aankomen en dat er
minder flexibele ruimte voor hen is.
“Maar we gaan er zonder twijfel de
komende winters mee door.”

Lodges
Daar is genoeg ruimte voor.
Want binnen een paar jaar heeft
‘Tusken de Marren’ al zo’n 90
recreatiewoningen. Van de nieuwe
woningen (‘lodges’ in vaktaal) komt
er een modelwoning. Rotteveel wil
alles verkopen, aan investeerders of
aan gebruikers die ook investeren.
Twee woningen van het huidige
bestand van 73 zijn nog niet
verkocht. Maar de prijzen zijn
alleszins redelijk. En de omgeving is
prachtig. Dat zie je echter pas als je
een keer langs komt.
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TEKST EN BEELD: RENSKE OSENGA

Basisschool Nijewier Tjalleberd pakt thuisonderwijs in coronatijd snel op

“Ik heb het nog nooit gedaan,
dus ik denk dat ik het wel kan”
Op zondag 15 maart riep minister-president Mark Rutte iedereen
op om wegens het coronavirus zoveel mogelijk thuis te blijven en
om de scholen per direct te sluiten. De impact hiervan was groot en
een draaiboek om dit op school uit te werken was er niet. Een school
die opvalt in de snelheid waarmee zij het lesgeven veranderde,
is basisschool De Nijewier in Tjalleberd. Op de dinsdag na de
persconferentie waren alle leerlingen thuis aan het werk.

“

“Het is echt heel snel gegaan”, vertelt
Albertha Hoekstra, directrice van school
De Nijewier in Tjalleberd. “Dat heeft
alles te maken met de communicatie
binnen ons schoolteam en met de
ouders. Zondagmiddag om vijf uur
kwam het bericht vanuit het RIVM
en minister-president Rutte om onze
school te sluiten. Als team hingen wij
direct met elkaar aan de telefoon over
hoe wij de nieuwe werkelijkheid aan
gingen pakken. Twee leerkrachten
hebben diezelfde zondag al inlogcodes
aangemaakt zodat de meeste van
de 170 leerlingen thuis digitaal les
konden krijgen. Maandagmorgen
hebben wij direct naar alle ouders
gecommuniceerd via groepsapps, mail en
Parro (communicatie-app om ouders bij
je klas te betrekken – red.) dat leerlingen
díé dag nog kun schoolspullen en
chromebook konden ophalen. Vóór de
lunch was alles opgehaald.”

“Dit is voor ons allemaal nieuw”
“We zijn gewoon begonnen”, zegt
Albertha. “Dit is voor ons allemaal
nieuw. Het hoeft niet direct perfect te
zijn, we kunnen ons plan gaandeweg

gewoon bijstellen. Ik werk met een
jong, eigenzinnig en ambitieus team
dat geen apen en beren op de weg ziet.
Dit team is voor mij een cadeautje om
mee te werken. Wij zijn doeners. Ik moet
steeds denken aan de uitspraak van Pipi
Langkous: ‘Ik heb het nog nooit gedaan,
dus ik denk dat ik het wel kan’. Wij
kunnen dit doen!
Vanaf het begin vonden wij het
belangrijk dat de kinderen zo weinig
mogelijk lessen zouden missen. En dat
wij als school zo snel mogelijk structuur
en duidelijkheid konden bieden aan
de kinderen. Maar ook aan de ouders.
Op maandagochtend hebben wij als
team overlegd waar wij ons op gingen
richten. Juist nu is het sociaal emotionele
aspect van onze kinderen in het geding.
Wij wilden persoonlijk contact hebben
met onze leerlingen. Niet alleen per
e-mail, de kinderen moeten hun juf
of meester kunnen zien. Wij besloten
te gaan vloggen. Die middag hebben
alle leerkrachten hun eerste vlog
opgenomen. Zo ga je online in gesprek
met de kinderen. De school werkt
onder andere met Google Classroom,
een digitaal klaslokaal waar leerlingen
lessen kunnen volgen met verschillende
instructiefilmpjes bij het lesmateriaal. Wij
besloten direct ons eigen beeldmateriaal
te maken. De eigen juf of meester geeft
instructies. Dit was even wennen en
het is meer werk voor ons. Maar hierin
zit wel onze kracht. De persoonlijke
aandacht, dat je eigen juf uitlegt hoe je
vermenigvuldigingen moet maken.”

Betrokken ouders
“De ouders en kinderen doen het super.
Maar het is niet makkelijk. Voor groep 8
is dit hun jaar om te ‘shinen’. Hun laatste
jaar op deze school sluiten ze normaal
gesproken af met een podiumactiviteit.
Dat is nu allemaal anders. Bij de kinderen
tot groep 5 moet de school meer hulp
vragen van hun ouders. Zij kunnen
vaak niet zelf inloggen of plannen. De
betrokkenheid van de ouders is mooi
en levert veel op. Het thuisonderwijs
heeft ouders inzicht gegeven in waar
hun kinderen op school mee bezig zijn.
Soms was het bijvoorbeeld wel eens
moeilijk een ouder duidelijk te maken dat
hun kind concentratie op school moeilijk
vindt. Dat herkenden ze thuis niet. Maar
nu wel. Wij ontvangen veel waardering
van ouders.”

Elke dag een vertrouwd gezicht
De Nijewier is tot Pinksteren de hele week
halve dagen open.

“Wij zijn als school digitaal vaardiger
geworden. Wij moeten heel goed
nadenken over hoe we digitaal

“Wij moeten heel goed
nadenken over hoe we digitaal
lesmateriaal aanbieden. Het
maakt het lesgeven efficiënter”
lesmateriaal aanbieden. Het maakt het
lesgeven efficiënter”, zegt Albertha.
En dan, grappend: “Wij houden in de
toekomst nog tijd over.”
Op maandag 11 mei gingen bij het
reguliere basisonderwijs de deuren weer
open, ook bij De Nijewier in Tjalleberd. In
tegenstelling tot de meeste scholen die
hele dagen open gaan, kiest De Nijewier
bewust om tot Pinksteren halve dagen
open te gaan.
Albertha: “Ik vind het mooi dat de
overheid ons hier onze eigen keuzes
in laat maken. Hele dagen lesgeven
betekent in de praktijk dat leerlingen om
de dag naar school gaan. Wij willen onze
kinderen, juist nu, elke dag in de ogen
kunnen kijken. Elke dag een vertrouwd
gezicht is belangrijk, zeker bij kleuters.
Wij zijn op 11 mei eerst de beginsituatie
gaan vaststellen bij de kinderen. Hoe
gaat het met iedereen? Wat is er
allemaal gebeurd in die acht weken?”

Ná corona
Of Albertha blij is dat de scholen weer
open zijn? “Heerlijk! Ik miste de kinderen
en mijn collega’s. Wij blijven toch allemaal
sociale wezens.” Natuurlijk heeft de
school zich voorbereid op de nieuwe 1,5
meter-samenleving. De schoolbankjes
zijn uit elkaar geschoven. Het personeel
plaatste pijlen, plaatste extra zeep en
handdoekjes en maakte een aparte
ingang en uitgang.
“Ook na corona blijven wij meer eigen
instructiefilmpjes gebruiken. Als school
hebben wij van acht weken digitaal
lesgeven geleerd om te vertrouwen
en los te laten. Vertrouwen op ouders
en leerlingen. Wij kunnen niet alles
controleren. En dat hoeft ook niet, het ging
geweldig. Ik hoorde gisteren nog van een
ouder: Mijn kinderen leren nu zelf plannen,
ze worden zelfstandiger en creatiever.”

‘Uiteindelijk komt alles goed”,
besluit Albertha Hoekstra.
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Plaatselijk Belang Jubbega in coronatijd

BEMIDDELING EN ZONNEBLOEMEN
De maatschappij worstelt met het coronavirus. Daar weten we alles van. Het wordt immers allemaal zeer uitgebreid besproken in
de landelijke media. Maar hoe gaat het eigenlijk met de kleinschalige mienskipkes in Fryslân? We gingen eens kijken in Jubbega.
Dat is immers het op één na grootste dorp van de gemeente Heerenveen. Al lijkt het dat weer niet, omdat Jubbega zo rustig is.
Want de hele streek tussen Oudehorne en Hoornsterzwaag, en tussen Gorredijk en Oldeberkoop, noemen we Jubbega/Schurega.

Angst

De supermarkt laat de boodschappen
rondbrengen, als een Randstedelijk
internetbedrijf. Het moet wel, want zo
ruim is de winkel nu ook weer niet dat je
er allemaal gemakkelijk in en uit kunt. Dat
wilden de Jubbegasters ook niet. Niet dat
ze allemaal zo erg voor overheidsregels zijn,
dat kennen ze in Jubbega nu eenmaal van
oudsher niet, maar ze waren bang.
Misschien is het beter te zeggen dat ze
even bang waren gewéést. Zeker toen
in het woonzorgcentrum Wenwearde,
van zorginstelling Meriant, corona werd
geconstateerd bij meerdere mensen. Enkele
bewoners werden zelfs overgebracht naar
de corona-afdeling van verzorgingstehuis
Anna Schotanus in Heerenveen. Alle
bewoners van Wenwearde werden
geplaatst onder de noemer ‘besmet
verplegen’. De verzorgers en verzorgsters
droegen ook beschermende kleding.
Bovendien, en dat tikte er in, werd er een
afvalcontainer buiten de deur gezet. Dat
gaf in het centrum van het kleine Jubbega
nog wel enige consternatie.

Het bestuur van Plaatselijk Belang werd
er bij geroepen om te bemiddelen. Er zijn
gesprekken geweest. Daarna heeft Meriant
een hekwerk om de afvalcontainer gezet.
Er is met de angstige buurtbewoners
gesproken. Ze konden worden gerustgesteld.

FOTO: PLAATSELIJ BELANG

I

In die streek wonen een dikke 3000
mensen. Het is er dus nooit druk. Er is ook
geen groot winkelbestand, zo’n vijftien
stuks. En wat van die één- en tweemansbedrijfjes, waar ook niet iedereen de deur
constant plat loopt. Jubbega is altíjd redelijk
rustig. Veel Jubbegasters werken buiten
de streek. Een groot aantal van hen werkt
nu thuis, of is uitgeschakeld. En toch is het
nu helemáál doodstil als je door de straten
loopt. Niemand kan ergens naar toe.

Stil
Hoewel het dus midden in een dorp
gebeurde, was er te weinig communicatie,
oordeelde een ieder. Als je alles (goed)
weet is het gemakkelijker te accepteren.
Plaatselijk Belang plaatste het commentaar
van Meriant op Facebook. Het was het
enige ook wat het bestuur van Plaatselijk
Belang van doen had met de corona.
Het andere werk, het normale werk van
Plaatselijk Belang ligt nogal stil, zegt
voorzitter René Jelsma.
“Ja, efter de skermen bin we echt wol
dwaande mei de saken dy’t we yn it sintrum
ferbetterje wolle, mar dat sjocht en heart
no net ien. Der bin gjin gearkomsten en sa.”
Sterker, het Multifunctioneel Centrum
De Kompenije is gesloten. Dorpshuis ’t
Pipegaeltsje dat Hoornsterzwaag en
Jubbega samen hebben, net zo. Als dan
premier Rutte een route aangeeft voor de
versoepeling, worden ze in Jubbega al blij
vanwege het ‘doarpsiten’ in De Kompenije.
Eén dag in de maand kun je voor vijf euro
een voortreffelijke maaltijd krijgen. En daar
kunnen, vaak oudere, mensen elkaar nog
even zien en met elkaar eten en praten. Dat
zal, zegt voorzitter Jelsma van Plaatselijk
Belang, waarschijnlijk vrij snel weer worden
ingevoerd straks, want het was altijd een
succes. De deelnemers moeten steeds
snel intekenen om er aan mee te kunnen
doen. “We ha der in kear as Pleatselik
Belangbestjoer hinne west, tige noflik”.

“Earst aanst
mar sjen, hoe’t
it rint en dan
stadich troch”

Jelsma is voorzichtig. “Earst aanst mar sjen
hoe’t it mei de bern op skoalle giet.” Hij
is blij dat de kapper en de cafetaria weer
open kunnen. Jubbega heeft van oudsher
sterke verenigingen in voetbal en korfbal.
Die kunnen ook voorzichtig weer los.

Overigens is het geen door Plaatselijk
Belang georganiseerde activiteit. Die
bewegen zich op andere terreinen.
Maar, zegt Jelsma, het ligt allemaal stil.
“Boppedat, ik wenje bûten it doarp, ha
myn eigen dingen te dwaan en sa docht
elkenien dat.”

Achter de privédeuren
Dus als je vraagt naar angstige
ondernemers in een door een virus
aangetaste economie, dan weet hij
het niet. Hij denkt dat sommigen het
vast wel moeilijk hebben, al valt het
misschien vanwege de ‘kleinheid’ van de
bedrijfjes nog wel mee. Wat zich achter de
privédeuren echter afspeelt, weet Jelsma
niet. Weet Plaatselijk Belang niet. Dat wijst
de nieuwe wereld, die straks ontstaat,
misschien wel aan.

“Sjen, hoe’t it rint en dan stadich troch.”
Voorzichtig. Er wachten Jubbega niet direct
evenementen; het Expansiefestival wordt
één keer in de vijf jaar gehouden en staat
voor 2022 op het programma.

Zonnebloempitten
Toch heeft Plaatselijk Belang nog wel iets
gedaan met de corona. De nieuwsbrief
voor de inwoners ging onlangs vergezeld
van een setje zonnebloempitten. “In
djoerder kadootsje kin we net betelje.” Die
zonnebloempitten kunnen de Jubbegasters
planten. En wie dan het mooiste geheel
heeft (foto insturen), die krijgt een prijs(je).
“We fûnen dat de minsken wol wat in
ekstraatsje fertsjinne hienen yn sa’n bange
perioade.”

8

ngoudenplak.nl

MIJN REGIO IN BEWEGING // MEI 2020

TEKST: ANNIEK VAN DER BIJL // BEELD: DENNIS STOELWINDER

Bezorgservice van drie vers-specialisten in Heerenveen

“Als klanten niet naar
onze winkels kunnen,
dan brengen we onze
producten bij hun thuis”
Douwe Jan Lenes, van Echte Bakker Lenes in Heerenveen, vertelt
over de unieke bezorgservice én minisupermarkt die hij samen met Keurslager
Van der Meer en Kruizinga Groente en Fruit in Heerenveen opzette, na die beruchte zondagavond 15 maart 2020,
negen weken geleden alweer, toen de minister-president de maatregelen bekend maakte tegen het coronavirus.

H

doen dat altijd ’s nachts, zodat
het brood en de banketwaren
vers wordt afgeleverd. Dat kan de
slager bijvoorbeeld niet doen, die
doet dat allemaal op de dag zelf.
De bestellingen doen we in dozen
en laden we in onze bestelbusjes.
Bezorgen doen we alle drie verdeeld
over twee dagen.”

Heel Nederland hangt die
zondagavond aan de lippen van
premier Mark Rutte die in een
zenuwslopende persconferentie
de noodmaatregelen aankondigt
om het coronavirus in te dammen.
Zo zit ook Douwe Jan Lenes van
Echte Bakker Lenes voor de buis
deze avond. Het genoegen van een
warme ontvangst in de winkel lijkt
even heel ver weg dat moment,
maar het thuis op tafel zetten van
de ambachtelijke producten niet.

DE TOEKOMST VAN DE UNIEKE
BEZORGSERVICE
“Mensen gaan weer meer de hort
op, merken we. Het is drukker in
het centrum. In onze winkels is het
niet zozeer drukker, omdat iedereen
rekening met elkaar houdt en heel
veilig met elkaar omgaat. Laat ik het
zo zeggen: er is genoeg aanloop op
afstand, men is heel geduldig om te
wachten. We weten nog niet precies
hoe en of we deze bezorgservice
gaan doorzetten na deze tijd,
maar voor nu bakken, bereiden en
bezorgen we nog gewoon door!”

MINISUPERMARKT MET VERSPRODUCTEN

“Als onze klanten niet naar onze
winkels kunnen komen, dan brengen
we onze producten uit de winkels
toch bij hun thuis?”, zegt Douwe
Jan, en nog voordat Rutte zijn
laatste zin kan uitspreken, heeft
hij zijn buurman van Keurslagerij
Van der Meer al aan de lijn met het
idee om samen een bezorgservice
te lanceren. Kort daarna krijgt
ook de groenteboer van een paar
straten verderop, Kruizinga, een
telefoontje van Douwe Jan. Of hij
deel wil uitmaken van deze unieke
samenwerking. Twee dagen later,
op dinsdag 17 maart, ziet de unieke
bezorgservice van de drie versspecialisten uit Heerenveen het
levenslicht.
In een mum van tijd heeft Douwe
Jan zijn webshop al omgetoverd tot
een minisupermarkt met producten
uit de drie winkels. “Ik ben een
bakker, geen webshopbouwer”,
zegt Douwe Jan. “Toch hebben we
onze minisupermarkt in een rap
tempo omgebouwd en gelanceerd.
Snelheid was hierin belangrijk. Ik
ben dan ook best wel trots dat wij
een van de eersten zijn met deze
unieke bezorgservice. Je ziet het
inmiddels overal, wat ik overigens
heel mooi vind. Men wordt creatief
in dit soort tijden.”

STORM
Al op woensdag 18 maart gaat de
bezorgservice echt los. Sindsdien
loopt het storm met de bestellingen.
Douwe Jan: “Met name wanneer er
weer een toespraak van Mark Rutte
is geweest gaan de bestellingen
omhoog en is het de dagen ervoor
rustiger. Toch loopt het elke dag
flink door. We merken met name
dat het voor gezinnen goed werkt.
Die zijn nu veelal met z’n allen

Zo werkt het!
Via de website
www.lenes.nl kun
je eenvoudig brood (én
andere lekkernijen),
allerlei soorten vlees,
fruit, groenten en zuivel
bestellen.

Douwe Jan Lenes (foto boven): “We weten nog niet precies hoe en of we deze bezorgservice samen met Keurslager Van der Meer
en Kruizinga Groente en Fruit gaan doorzetten na deze tijd, maar voor nu bereiden en bezorgen we nog gewoon door!”

thuis. Normaliter werken de ouders
overdag en ’s avonds zijn wij dicht,
dus hebben ze niet de mogelijkheid
om naar onze winkels te komen.
Nu kunnen ze online in alle rust
hun producten uitzoeken en deze
thuis laten bezorgen. Hoeven ze én
niet overdag met de kinderen naar
onze winkels én hebben ze verse
producten in huis.
Op Koningsdag was het topdrukte.
Toen hadden we een actie op touw
gezet, de Woningboxen, met de
Zuivelhoeve en de Wijnschuur. We
hebben zelfs extra Woningboxen
erbij gemaakt, met de hulp van

vrienden en familie. Op Koningsdag
haalden mensen de bestellingen op
via de speciaal opgezette drivetrough. Dat was een groot succes!”

HARTVERWARMENDE
BESTELNOTITIES
“De berichten van mensen zijn
hartverwarmend. We krijgen
overweldigende reacties, zelfs in
de bestelnotities nemen mensen
uitgebreid de tijd om ons te
bedanken. Het is prachtig om
iets te kunnen betekenen voor
anderen in deze tijden.” En dat is
niet het enige. “Ook zien we deze
hartverwarmende bestelnotities

bij bestellingen die mensen als
cadeaus naar elkaar versturen.
Laatst hadden we een bestelling
van een jongeman uit Utrecht die
zijn ouders uit Heerenveen wilde
verassen met een pakket.”

DRIE MAN STERK
Het bezorgen doen ze met z’n
drieën. Douwe Jan: “Teamwork
zeggen we dan. Er zit een heel
systeem achter. Via de website
komen de bestellingen binnen
en dan stippelen we vervolgens
een route uit voor de volgende
dag. Eenieder bereidt vervolgens
zijn of haar bestellingen voor. Wij

De bestelling reken je
vervolgens af via iDeal, dit
voorkomt drukte in de winkels
en rijen bij de kassa. Bestel
je voor 17:00 uur, dan krijg je
de bestelling de volgende dag
thuis bezorgd, of je haalt deze
de volgende dag zelf af tussen
9:00 uur en 17:00 uur. Bij
bestellingen tot € 25,- komen
€ 4,95 aan bezorgkosten;
daarboven is het bezorgen
gratis. Er wordt bezorgd in
Heerenveen, Oudehaske,
Nieuweschoot, Oudeschoot,
Mildam, Katlijk, Oranjewoud,
en De Knipe. De bestellingen
worden afgeleverd volgens de
richtlijnen van het RIVM.
“We gaan alleen naar
de adressen toe, dragen
handschoentjes en zetten
de bestelling voor de deur”,
verduidelijkt Douwe Jan Lenes.
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Pannenkoekboerderij De Koppenjan in Jubbega

“Wij houden contact met onze gasten”
Alle maatregelen die zijn getroffen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, raken de horecabranche
in het hart. Hoe blijven bedrijven overeind in deze onzekere periode? Hoe slagen ze erin positief te blijven en te
vertrouwen op een goede afloop? Pannenkoekboerderij De Koppenjan in Jubbega blijft vooruit kijken.

N

Nando Vries studeert Rechten aan de
universiteit van Groningen en werkt
daarnaast al bijna acht jaar bij De
Koppenjan. Hij begon als afwashulp
en groeide door naar de bediening. Nu
geeft hij leiding aan zijn collega’s in het
restaurant en is hij een aanspreekpunt
voor het regelen van feesten. Hij vertelt
over de impact van de coronacrisis:
“Het was schrikken toen op 15 maart
het eerste bericht kwam dat alle
horecagelegenheden nog diezelfde dag
om 18.00 uur moesten sluiten. Er waren
op dat moment gasten in ons restaurant.
Dat was geen leuk moment.”

Afhalen en
bezorgen
De Koppenjan, aan de
Schoterlandseweg 20 in Jubbega,
is op vrijdag, zaterdag en zondag
van 16.30 tot 19.30 uur geopend
voor het afhalen en bezorgen
van pannenkoeken. “De lekkerste
pannenkoeken van Friesland”, vindt
Nando de Vries.

Persoonlijk contact
Het sluiten van de horeca treft in de
eerste plaats de ondernemers en hun
personeel. Daarnaast zien veel mensen
hun geplande feestjes en andere
momenten van gezellig samenzijn met
een groep familie of vrienden in het
water vallen. De leuke uitjes waar ze naar
uitkijken en die plaatsvinden bij bedrijven
zoals De Koppenjan kunnen geen
doorgang vinden.

In de Paasdagen konden de mensen voor
het eerst pannenkoeken bij ons afhalen of
laten bezorgen. We konden meer dan 120
bestellingen noteren. Het is succesvol, al
weegt het niet op tegen onze normale
omzet. Maar we houden contact met de
mensen en we werken door.”

Toekomst
“Dat klopt”, zegt ook Nando. “Daarom
willen wij onze gastvrijheid blijven tonen.
We willen persoonlijk contact houden met
onze gasten. Met de agenda erbij hebben
we alle mensen gesproken, die hoopten
in deze tijd hun bruiloft, kinderfeestje of
andere feestelijke gelegenheid te kunnen
vieren. Op die manier hebben we ze goed
kunnen uitleggen hoe wij omgaan met
alle noodzakelijke veranderingen in deze
tijd. Aan de andere kant konden ook onze
gasten hun verhaal kwijt. Het niet door
kunnen laten gaan van een feest is voor
alle partijen niet leuk. We hebben met
onze gasten afgesproken dat de datum
van hun feest wordt uitgesteld, dat we
het oorspronkelijke programma voor hen
bewaren en dat we contact houden.”

Klussen voor personeel
De Koppenjan hecht veel waarde aan
het welzijn van hun personeelsleden en
geeft hun mogelijkheden om te blijven
werken, zij het op een andere manier

dan ze gewend zijn. “Wij zijn heel blij met
de betrokkenheid van onze werkgever”,
vindt Nando. “Christel de Vries, onze baas,
geeft ons de kans te blijven werken. Ze
plant ons in bij allerlei werkzaamheden
die in deze tijd wél door kunnen gaan,
bijvoorbeeld bij onze camping. Onze
chalets met eigen sanitaire voorziening
konden we blijven verhuren en daar wordt
ook gebruik van gemaakt.
Naast schoonmaakwerkzaamheden
zijn er andere klussen waar wij ons nu
mee bezighouden, zoals het renoveren
van de trekkershutten, het schilderen
van het restaurant, het verven van de
speeltoestellen en het opknappen van
het campingterrein. Zo kunnen we toch
werkzaamheden uitvoeren. Zodra De
Koppenjan weer open mag, ligt alles er
mooi bij.”

Positief
“Persoonlijke benadering en vriendelijkheid
is de kracht van ons bedrijf”, vindt Nando.
“We zijn gastvrij. Mensen komen hier met
een blij gezicht en gaan met een stralend
gezicht weer naar huis. Dat maakt ons
werk mooi en dat is wat wij nu missen.
Maar deze tijd zorgt ook voor positieve
verhalen. Opvallend is de vriendelijke
houding van de mensen richting ons.
Wanneer ze mij herkennen, al is het
gewoon op straat, vragen ze hoe het
gaat. Dat is bijzonder. Ook de verbinding
van de lokale ondernemers is groot. Wij
zochten naar een mogelijkheid om buiten
te kunnen pinnen, voor onze afhaal- en
bezorgdienst. Buurman Arend Brouwer
van Eritap heeft ons daarbij geholpen.
Een factuur kregen we niet, want lokale
ondernemers helpen elkaar in deze tijd,
vindt hij. Dat is een prachtig voorbeeld.

“Wanneer ons
restaurant
weer open
gaat, zijn we
uitstekend
voorbereid”

Zodra De Koppenjan weer open mag, staat en ligt alles er weer mooi bij.

De Koppenjan blijft met vertrouwen
naar de toekomst kijken. Nando de Vries:
“Een collega wilde graag helpen om het
bedrijf ‘coronaproof’ te maken en had
goede ideeën. Zo wordt er nu gewerkt
aan plantenbakken met schermen voor
ons terras. We hebben plexiglas besteld
voor binnen, net als desinfectiepalen. Zo
kunnen we ons houden aan de 1,5 metervoorwaarde en kunnen we onze gasten
op een veilige manier van dienst zijn.
Wanneer ons restaurant weer open gaat,
zijn we uitstekend voorbereid.”
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TROTS OP MOOIE SPORTIEVE IN

CAMPAGNE ‘DE SPORT STEUNT’

DE 1,5 METER TOUR VAN SC HEERENVEEN

Topsporters uit de regio Heerenveen geven de ondernemers een
steuntje in de rug met de campagne ‘de sport steunt’. Sporters zoals
ijshockeyer Marc Nijland, shorttracker Sjinkie Knegt, schaatser Janine
Smit en voetballer Mitchel van Bergen tekenen samen voor de lokale
ondernemers.

Een afvaardiging van sc Heerenveen en hoofdsponsor Ausnutria gingen
in april langs bij ziekenhuis Tjongerschans, jonge supporters en drie
verzorgingshuizen. Een reportage is op YouTube te vinden. Google de
video met ‘Reportage sc Heerenveen ‘1,5-metertour’.

KORFBAL IN DE TUIN

VV NIEUWESCHOOT ‘SELFIECHALLENGE
EN INDIVIDUELE OEFENVORMEN’

Hoe zorg je ervoor dat de jeugd toch door kan blijven oefenen?
KV Kinea uit De Knipe bezorgde bij alle jeugdleden die nog geen korf
in de tuin hadden staan, een korfbalkorf én een bal. Zo konden de
kinderen toch nog een beetje blijven korfballen! Vanaf 11 mei werd
er weer met groot enthousiasme op het veld getraind. Uiteraard met
inachtneming van de RIVM richtlijnen!

VV Nieuweschoot heeft de leden iedere week uitgedaagd met
individuele oefenvormen. Nieuwsgierig naar deze oefenvormen?
Kijk op de Facebookpagina van VV Nieuweschoot.

EINDELIJK WEER LEKKER VOETBALLEN

QUICK STICK PAKT DE TRAININGEN WEER OP

“Papa, mama, wanneer mag ik weer voetballen?” Wat zal dat een veel
gestelde vraag zijn geweest de afgelopen weken. Vorige week was het
dan eindelijk weer zover. De jeugd mocht weer voetballen. Zo ook bij
Heerenveense Boys in Heerenveen. Wel zijn er een aantal maatregelen
van toepassing de komende periode. Voor de kinderen maakt dit weinig
uit. Zij zijn allang blij dat ze weer op het veld staan.

Er mag ook weer getraind worden op de velden van Quick Stick door de
jeugd. Hierbij is het belangrijk dat de sporters zich allemaal aan de regels
houden die gelden om het coronavirus in te dammen. Daarom heeft Quick
Stick een 'corona protocol' gemaakt en is er een ouder aanwezig die
alles in de gaten houdt. Er mogen namelijk buiten de sporters om geen
mensen op het terrein komen. Ook moet er thuis gedoucht worden.

EEN UITGAVE VAN REGIO HEERENVEEN ‘N GOUDEN PLAK EN GROOTHEERENVEEN
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ITIATIEVEN IN DE CORONACRISIS

SPORTSHIRTS VOOR DE IC’S

THUIS GYMLES

Udiros Outdoor heeft sportshirts ingezameld voor de zorgmedewerkers
op de IC’s. Onder andere de medewerkers op de IC van ziekenhuis
Tjongerschans hebben deze shirts onder hun corona-outfit gedragen.

De kinderen konden bijna twee maanden niet naar school, maar
tóch kon er thuis gegymd worden! Dankzij de thuisgymlessen van
de buurtsportcoaches was er iedere week een nieuwe gymles
beschikbaar. Nog niet meegedaan? Dit kan nog steeds door de filmpjes
te bekijken op www.scorenvoorgezondheidheerenveen.nl/
thuis-voor-gezondheid-heerenveen.

ZEILLESSEN EN CHALLENGES

HEROPENING SPORTSTAD MET
BUITENFITNESS, SPINNING EN ZWEMMEN

Online een zeilles volgen? Dat kan op de Instagram-pagina van
Zeilschool Pean. Daarnaast krijg je een leuk kijkje achter de schermen
en persoonlijke verhalen.

Het was eindelijk zo ver: volwassenen mochten vanaf 11 mei ook weer
buiten sporten! Sportstad Heerenveen heeft de fitness en spinning
groepslessen naar buiten verplaatst. Dankzij de unieke (overdekte)
buitenlocaties kan Sportstad nagenoeg alle fitnesslessen buiten
organiseren met elke weersvoorspelling. Wel kan het nog fris zijn, dus
houdt daar rekening mee met de keuze van (sport)kleding.
Ook is het uitgebreide binnenzwembad weer geopend. Een energieke
aquasport les volgen, of liever individueel banen zwemmen?
Kijk dan op de speciaal ingerichte pagina’s van
www.sportstad.nl voor meer informatie.

DYNA 75 WEER LOS
Maandag 11 mei is ook basketbalvereniging Dyna 75 weer gestart
met trainen voor alle teams t/m 18 jaar. De trainingen worden gegeven
op het basketballcourt bij Sportstad buiten. Deelnemers aan de
trainingen moeten een eigen bal meenemen en aangemeld zijn bij
de trainer. Dit met inachtneming van de maatregelen
met betrekking tot COVID-19.

ngoudenplak.nl

VEILIG BLIJVEN

WINKELEN!
IN HET CENTRUM VAN HEERENVEEN

Nu de corona maatregelen steeds meer versoepeld gaan worden,
merken wij dat het weer drukker wordt in het centrum van
Heerenveen en daar zijn wij ontzettend blij mee!
Om het zo veilig mogelijk voor u te houden zijn er looplijnen door middel van
pijlen op de weg aangebracht om rechts lopen te stimuleren. Er zijn tevens
handreinigingsunits op 6 verschillende plaatsen in het centrum geplaatst.
Een ieder kan hier vrij gebruik van kan maken.
We begrijpen het ook wanneer u liever uw bestelling laat bezorgen,
afhaalt of gebruik wenst te maken van een personal shopper.
Bel ons dan en informeer naar de mogelijkheden.
Op het platform www.bezorgeninheerenveen.nl kunt u snel en
eﬀectief een groot aantal winkels en horecaondernemers vinden,
die bezorgen en/of waar u de bestelling kunt afhalen.

Stichting
Centrum Platform
Heerenveen

Heerenveense
Ondernemers
Vereniging

Koninklijke
Horeca Nederland
Afd. Heerenveen
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