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Ouder en 
kindgym
Vanaf donderdag is het mogelijk voor 
ouders om samen met hun peuter van 2 
en 3 jaar te gymmen. Ditzelfde geldt voor 
opa, oma of de oppas. Onder deskundige 
leiding worden activiteiten gedaan, zoals 
spelen met ballen, op banken klimmen, 
spelletjes doen met een parachute en dan-
sen op muziek.
De peuters oefenen zo spelenderwijs de 
grove motoriek en hun taalschat wordt uit-
gebreid. Ze leren rekening te houden met 
andere kinderen en krijgen meer zelfver-
trouwen door de opdrachten die ze mogen 
uitvoeren. Ook is het een middel om de 
band met de peuter te intensiveren. 
De ouder en kindgym wordt iedere don-
derdag van 9 tot 10 uur en van 10 tot 11 
uur gehouden in de gymzaal aan de Nach-
tegaalstraat in Drachten. Kosten bedragen 
10,50 euro, maar men kan eerst twee lessen 
gratis proberen. Inlichtingen en aanmel-
dingen bij Dettie Terpstra, 0512 526014. 
Meer informatie is tevens te vinden op 
www.dgcdrachten.nl

Herfst

De komende jaren zullen heel wat bomen 
in het centrum van Drachten moeten ver-
dwijnen las ik vorige week in deze krant. 
Ze staan in de weg bij de aanleg van de 
nu al beroemde vaart. Ze worden gekapt 
of als het even kan, verplaatst. De bomen 
aan de Kerkstraat en op het Raadhuisplein 
waren de eerste slachtoffers. Is er een 
fabriekje dat de stammen opkoopt om er 
meubels van te maken? Zou leuk zijn.
Er blijven overigens genoeg bomen staan 
en die zijn nu samen met ons de herfst 
ingegaan. Sommige boomsoorten willen 
er nog niet echt aan geloven. Ze staan 
doodgemoedereerd met groene kruinen 
in de stormwind, terwijl de herfst toch in 
alle hevigheid is losgebarsten. Gelukkig 
zijn er ook bomen waarvan geheel volgens 
plan de bladeren rood, geel of bruin 
kleuren om daarna omlaag te dwarrelen. 
Rond Sinterklaastijd zullen ze bladerloos 
zijn, zodat de maan door hun takken kan 
schijnen. Nog later zullen ze roerloos met 
hun met rijp, ijzel of sneeuw bedekte kale 
takken staan te wachten op het voorjaar.
Maar zal die kou wel komen? Eigenlijk 
strekt de herfst zich de laatste jaren uit 
over de maanden oktober, november, 
december, januari, februari en maart. Zes 
maanden mist, regen en wind. Jammer, 
want een echte winter heeft iets dat de 
andere jaargetijden niet hebben. Erwten-
soep, boerenkool met worst en warme 
chocolademelk smaken toch het lekkerst 
als je uit de vrieskou komt en verkleumd 
aan tafel gaat zitten om je warm te eten 
aan dampende winterkost.
Buiten giert de wind om het huis en 
regenvlagen slaan tegen de ramen. Het is 
Ollie B.Bommelweer. Lekker knus bij het 
knappende haardvuur in een luie stoel een 
goed boek lezen.Vannacht maar dromen 
van een echte winter met ijs en sneeuw en 
hopen dat in januari 2009 weer eens een 
Elfstedentocht kan worden gereden, want 
dan is het honderd jaar geleden dat de eer-
ste werd georganiseerd. Als de Noordpool 
smelt, kan het in Friesland dan nog lang 
genoeg vriezen? Je weet het nooit met het 
weer, het blijft onvoorspelbaar.

Pieter Feller

In mijn vorige column ben ik er klakke-
loos vanuit gegaan dat de Jozef die werd 
gezocht voor de musical ‘Joseph and the 
amazing technicolor dreamcoat’ in ‘Op 
zoek naar Jozef’ de man was van Maria uit 
het nieuwe testament, maar hij blijkt de 
zoon van Abraham uit het oude testament 
te zijn. Excuses daarvoor.Verscheidene 
mensen hebben me op mijn fout gewezen. 
Waarvoor dank!

Column Pieter Feller

28 TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

In  d e  Lu w t e  I I I ,  D ra c ht e n

Direct gelegen aan de Drachtstervaart worden 28 prachtige ruime tweekappers te koop aangeboden. De woningen

zijn verdeeld in 4 types. Twee bijzondere hoekwoningen die door hun fraaie ligging een prachtige leefruimte hebben

met bijzonder uitzicht over de vaart. De overige twee types onderscheiden zich o.a. in het straat- of tuingericht wonen.

Bij alle woningen is het mogelijk om 2 auto’s op eigen erf te parkeren. U heeft de beschikking over een ligplaats of

insteekhaven en een rechtstreekse verbinding naar de Friese Meren!

Informatie en verkoop:

Dijkstra Makelaars
Berglaan 14
9203 EG  Drachten
Tel. 0512 544 040

Makelaardij MEEÙS Drachten
Moleneind zz 95
9203 ZX  Drachten
Tel. 0512 580 475

Makelaardij Hoekstra
De Drift 1
9203 GG  Drachten
Tel. 0512 542 927

Makelaardij Drachten
Burg. Wuiteweg 58
9203 KM  Drachten
Tel. 0512 515 600

Start verkoop 
11 oktober 
van 11 tot 14 uur 
in het infocentrum

• Kavels variëren van 350 m2 tot 530 m2

• Tuin- of straatgericht wonen 
met eigen aanlegplaats

• Ruime keus aan optiemogelijkheden

• Standaard luxe badkamerafwerking 

• Inclusief standaard luxe keuken

• Inclusief zeer aantrekkelijk financierings
arrangement Rabobank

• Infocentrum
Jelle Plantingstraat 2
9204 LM  DRACHTEN 

Drachten, Noorderbuurt 34
Tel. (0512) 51 66 66

Actie geldig t/m 25 oktober, vraag naar de voorwaarden.

Zonnebril op sterkte cadeau bij 
aankoop van een complete bril!

11 oktober 

feestelijke heropening

Zwemcentrum De Welle is een onderdeel van Sportbedrijf Smallingerland Drachten

vol = vol
voorverkoop € 3,50 
(26 september t/m 17 oktober)

Reidingweg 6
9203 KR  Drachten
Telefoon 0512 58 36 66
www.dewelle.nl

zaterdag 18 oktober 2008
zwemmen

van 19.00 uur - 22.00 uur

leeftijd t/m 14 jaar

entree € 4,00

zwemdiploma verplicht

Op zaterdag 27 september j.l. hebben   Het 
examen werd afgenomen in De Kûpe te 
Buitenpost.
Het was een unieke gebeurtenis bij Sport-
school Ebert dat een moeder samen met 
haar zoon een zwemdiploma haalt. Ook de 
examinator van de zwembond NPZ-NRZ, 

die ook aanwezig was, vond het een goede 
ontwikkeling dat ouders op deze manier 
hun kinderen het goede voorbeeld geven, 
maar ook voor hun eigen veiligheid en   
redzaamheid in het water. 

Samen hebben wij 
het C Diploma!

Gratis proefl es 
breakdance  
Bij Dansida wordt maandag om 16.30 uur 
een gratis proefles breakdance gegeven. 
De les wordt gegeven door Dikkie Knap 
van Madstylez. Bij voldoende deelname 
start daarna een cursus breakdance.

Aanstaande zaterdag wordt in het info-
centrum van Bam Vastgoed aan de Jelle 
Plantingstraat 2 het nieuwbouwproject 
van 28 twee - onder - één- kap woningen 
“In de luwte III “ in de Drachtstervaart 
gepresenteerd. De fraaie architectuur en 
de materiaalkeuze voor deze woningen 
zorgen voor een mooie uitstraling. Het 
bijzondere aan  deze woningen, buiten de 
vele standaard extra’s , is de mogelijkheid 
om door middel van optie’s een woning op 
maat te creëren. Door het fraaie ontwerp 
en de ruime opzet op de kavels hebben de 
tuinen die op het noorden liggen toch de 
hele dag de mogelijkheid om van de zon te 
kunnen genieten. Aan de andere kant van 
het water tegenover de tuinen is de aanwe-
zige wal inmiddels aangekleed met in de 
omgeving passende beplanting die op een 
natuurlijke wijze allerlei vogels en andere 
dieren zal aantrekken. Aan de rand langs 
het water zullen nog dit najaar knolwilgen 
geplant worden. Met een beetje hulp wordt 
er een prachtig stukje natuur gecreërd. 

Ana Mariano van Estilo Exclusieve Tuinen 
is hier erg enthousiast over : “Ik heb al 
veel tuinontwerpen voor diverse woning-
types in de Drachtstervaart gemaakt. Het 
varieert van kleine tuinen van twee- on-
der-één- kap woningen, tot grote tuinen 
van vrijstaande woningen, of projecten 
voor een gehele straat. Het is voor mij 
een grote uitdaging om de wensen van 
mijn klanten te vertalen in een exclusief 
ontwerp zonder de praktische kant uit het 
oog te verliezen. Met standaard oplossin-
gen neem ik geen genoegen, en ik probeer 
de mogelijkheden goed te benutten. In 
opdracht van BAM Vastgoed  heb ik  twee 
tuinontwerpen voor dit project gemaakt.  

Om een mooi en functioneel ontwerp te 
maken en een geheel te creëren van huis 
en tuin heb ik mij in het hele project vooraf 
moeten verdiepen.”

Bijzonder wonen aan het water

“Door de vele mogelijkheden die ik tegen 
kwam voor binnen en buiten werd ik erg 
enthousiast. Het is een prachtig project. De 
kavels zijn erg royaal en het was slim om 
een grote afstand tussen de twee- onder- 
één- kap woningen te creëren. Hiermee 
hebben de tuinen, zelfs de minder diepe, 
de hele dag een zonnig plekje. Door deze 
goed in te richten hoef je het wooncomfort 
niet alleen tot binnenshuis te beperken. 
Door deze naar buiten te verlengen kan 
men optimaal  genieten. Met deze twee 
verschillende tuinontwerpen is het de 
bedoeling om mensen te inspireren en om 
een paar  mogelijkheden te laten zien. Voor  
deze opdracht heb ik bewust gekozen voor 
twee kleinere kavels, omdat mensen vaak 
denken dat deze moeilijker in te delen 
zijn.“ 
Estilo is bij de presentatie van dit nieuw-
bouwproject ook aanwezig om de tuinont-
werpen die hiervoor gemaakt zijn toe te 
lichten. 
Het blijkt dat men graag wil wonen in 
een mooie en verzorgde omgeving maar 
vaak niet weet hoe zo iets te organiseren 
is. “Het straatbeeld kunnen we met elkaar 
voor een groot deel zelf bepalen. Zulke 
projecten zijn prachtig om te doen, de 

resultaten zijn mijn motivatie”, zegt Ana 
wijzend naar de ingang van de wijk van 
Himsterhout, waar de tuin van het ap-
partementencomplex, die van de overbu-
ren en haar eigen tuin, bijdragen aan een 
exclusief en verzorgd geheel. 
Voor de toekomstige eigenaars van dit 
project wil Estilo ook een bijdrage leve-
ren. ”We willen voor dit project tegen 
speciale tarieven de mogelijkheid bieden, 
de toekomstige eigenaars een tuin ge-
heel op maat en naar eigen wens te laten 
ontwerpen. Dit kan op individuele basis 
zijn, maar het kan ook gezamelijk met de 
buren. Op onze site, www.estilo.nl, is er 
informatie over onze manier van werken. 
Onder de rubriek klanten, staan erva-
ringen van klanten. Zij vertellen over de 
samenwerking met Estilo en hoe men dit 
heeft ervaren. 
Informatie over “In de Luwte III” is te  
verkrijgen in het infocentrum van BAM 
Vastgoed – Jelle Plantingstraat 2 – 9204 LM 
- Drachten  a.s. zaterdag 11 oktober vanaf 
11.00 uur tot 14.00 uur. 
Voor meer informatie  over tuinen: 
Estilo Exclusieve Tuinen - 
Grasland 4 - 9205 EB Drachten – 
0512-538044 - www.estilo.nl 


