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“We hebben een prachtige mix van cultureel 
vermaak voor de deelnemers uitgezet”
DOEZUM – Aanstaande zaterdag vindt de vijfde editie van de Abel Tas-
man Struuntocht plaats. Een prachtige wandeltocht van 25 kilometer 
door de diverse landschappen van het Westerkwartier. Gedurende de 
route kunnen de wandelaars zich vermaken door middel van verschil-
lende optredens. Een waar cultureel spektakelstuk. “Het is een mooie 
mix van diverse culturele vermakelijkheden”, vertelt voorzitter Bert 
van der Vaart. “Van te voren hebben we heel goed nagedacht om te kij-
ken welke sfeer bij welke route past. We zijn ontzettend trots op het-
geen we voor de deelnemers neergezet hebben. We gaan ervan uit dat 
het een prachtige editie wordt”.

Mensen een onvergetelijke dag 
bezorgen. Dat is wat het bestuur 
van de Abel Tasman Struuntocht 
ook dit jaar wil bereiken. “Iedere 
kilometer is er een culturele ac-
tiviteit, zoals een muzikaal optre-
den of een theatrale voorstelling”, 
legt Van der Vaart uit. “We hebben 
vele mensen ingehuurd om de 
wandeltocht zo goed mogelijk te 
kunnen inrichten. Zo komen er za-
terdag diverse artiesten en koren 
naar het Westerkwartier. Ook zijn 
er elk jaar andere aanbieders die 
graag een rol willen spelen bij het 
culturele vermaak.”. Gedurende 
de route krijgen de wandelaars 
dus een variërend programma 
voorgeschoteld. Alles in de sfeer 
van het gebied waar de deelne-
mers op dat moment lopen. “Zo is 
er op de route richting Lutjegast 
bijvoorbeeld een soloartiest en 
komen de wandelaars onderweg 
het Abel Tasmankoor uit Sebalde-
buren tegen”, gaat Van der Vaart 
verder. “Op de pleisterplaatsen is 
er iets  extra’s. Op deze plekken 
blijven de deelnemers wat langer, 
dus dan mogen ze ook vermaakt 
worden. Zo is er in Grootegast bij-
voorbeeld een groot circus op het 
Marktplein”. 

Naast bovengenoemde optredens, 
staat de deelnemers nog veel meer te 
wachten tijdens de wandeltocht. “Er is 
echt zoveel te zien en te beleven”, legt 
Van der Vaart uit. “Bij de start hebben 
we bijvoorbeeld het Zeemanskoor 
uit Lauwersoog, op het eindterrein 
voert Dance Mix een act op en mid-
denin het landschap hebben we een 
ganzenact. Allen passen bij de sfeer 
van de omgeving en dat maakt de 
tocht ook zo uniek”. Bovendien zijn 
de verschillende dorpen op prachtige 
wijze versierd. Hoe dichter de deelne-
mers bij de finish komen, hoe meer 
vertier er is. “Het is geweldig om te 
zien hoeveel vrijwilligers ook dit jaar 
weer meehelpen om de Struuntocht 
tot een succes te brengen”, gaat Van 
der Vaart verder. “Alle dorpen doen zo 
ontzettend hun best om er iets moois 
van te maken. Samen zorgen we er-
voor dat we mensen een fantastische 
dag bezorgen”. 

Ook dit jaar was het weer een drukte 
van jewelste bij het inschrijven voor 
de Struuntocht. De wandeltocht is 
zo ontzettend populair, waardoor alle 
4500 startbewijzen vergeven zijn. 
“De Struuntocht leeft echt hier in 
de omgeving”, zegt Van der Vaart 
trots. “Geweldig natuurlijk!” De 

eerste start van de Struuntocht 
is zaterdagochtend om 07.30 uur. 
Vanaf het Torenkamp in Lutjegast 
vertrekken de deelnemers met de 
bus naar Eibersburen en via daar 
gaan ze richting Zuidhorn. “Vanaf 
Zuidhorn lopen de wandelaars 
richting pleisterplaats Enumatil en 
daarna naar Boerakker”, gaat Van 
der Vaart verder. “Naast het cul-
turele vermaak op deze pleister-
plaatsen is hier ook koffie, thee en 
een versnapering verkrijgbaar. Los 
kleingeld of betalen middels de 
chipkaart wordt aangeraden door 
de organisatie. Waterflesjes zijn op 
diverse plekken gratis te vullen”. 

De Abel Tasman Struuntocht steunt 
dit jaar het goede doel ‘Spieren voor 
Spieren’. Deze organisatie doet on-

derzoek naar behandelingen voor 
kinderen met een spierziekte. “Alle 
deelnemers lopen de wandeltocht 
met plezier, maar er zijn heel veel 
mensen die dit niet kunnen”, ver-
telt Van der Vaart. “Vandaar dat we 
voor dit goede doel hebben gekozen. 
Voor deze stichting hebben we een 
speciale plek ingericht om geld in 
te zamelen. Daarnaast is er ook een 
kindambassadeur van Spieren voor 
Spieren aanwezig, die gedurende de 
voorbereidingen ook al het nodige 
over haar ziekte heeft verteld. Het is 
prachtig dat we met de Struuntocht 
ook bij kunnen dragen aan deze bij-
zondere stichting”. 

Niets kan een fantastische editie 
van de Abel Tasman Struuntocht 
nog in de weg staan. De organi-

satie heeft, samen met de drie-
honderd vrijwilligers, de zaken 
goed voor elkaar. “Het technische 
plaatje klopt helemaal”, glimlacht 
Van der Vaart. “We hopen na-
tuurlijk op goed weer, dat is een 
belangrijk punt waar we geen in-
vloed op hebben. Maar we gaan 
ervan uit dat de weergoden ons 
goed gezind zijn”. Van der Vaart 
nodigt belangstellenden van harte 
uit om een kijkje te komen nemen 
bij de Struuntocht. Familieleden, 
vrienden of geïnteresseerden 
die zelf niet mee kunnen lopen. 
“Ik raad het ook zeker aan. Het is 
prachtig om te zien hoe ontzettend 
veel plezier mensen hebben. Het 
is een hele belevenis en dat geeft 
je als toeschouwer ook heel veel 
blijdschap”, besluit Van der Vaart. 
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BOS-POSTEMA

uw partner bij schade 

aan auto, caravan of camper

Camper en caravanschade herstel voor alle verzekeringen

WWW.BOSPOSTEMA.NL

 Hoofdstraat 40 | 9861AJ GROOTEGAST

SPECIALISTEN
Keurmerk voor vakwerk

Aldringastraat 7
9822 AM Niekerk 

Tel. 0594 50 52 43

www.tenbass.nl

Marktplein 9, Grootegast
Tel. 0594 61 45 55

Raadhuisstraat 15, Marum
Tel. 0594 64 41 21

www.asshoeksema.nl

Uw spaarwens
uit laten komen?

Wij helpen u graag.
Spaar nu € 750 en krijg een vakantietas cadeau*

Steller Assurantiën & Financiële Diensten
Herestraat 2
9843 AK GRIJPSKERK
T (0594) 21 25 56
E erik@steller-verzekeringen.nl
I www.steller-verzekeringen.nl
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Herestraat 2 
9843 AK Grijpskerk 

Tel. 0594  21 25 56

www.steller-verzekeringen.nl

Hoofdstraat 30 A 
9801 BZ  Zuidhorn 

Tel. 0594  50 09 90 

www.lukkienschultinga.nl 

* Vraag ons naar de voorwaarden of kijk op regiobank.nl.

Open nu 

JongWijs met 

betaalpas en krijg 

een bioscoopbon 

van € 7,50*

Assurantiekantoor J. Hoeksema en Zn
Raadhuisstraat 15, 9363 CB MARUM
Marktplein 9, 9861 JA GROOTEGAST
T (0594) 64 41 21 MARUM
T (0594) 61 45 55 GROOTEGAST
I www.asshoeksema.nl

Leer uw kind stap voor 
stap met geld omgaan

* Vraag ons naar de voorwaarden of kijk op regiobank.nl.

Open nu 

JongWijs met 

betaalpas en krijg 

een bioscoopbon 

van € 7,50*

Assurantiekantoor J. Hoeksema en Zn
Raadhuisstraat 15, 9363 CB MARUM
Marktplein 9, 9861 JA GROOTEGAST
T (0594) 64 41 21 MARUM
T (0594) 61 45 55 GROOTEGAST
I www.asshoeksema.nl

Leer uw kind stap voor 
stap met geld omgaan

* Vraag ons naar de voorwaarden of kijk op regiobank.nl.

Open nu 

JongWijs met 

betaalpas en krijg 

een bioscoopbon 

van € 7,50*

Assurantiekantoor J. Hoeksema en Zn
Raadhuisstraat 15, 9363 CB MARUM
Marktplein 9, 9861 JA GROOTEGAST
T (0594) 64 41 21 MARUM
T (0594) 61 45 55 GROOTEGAST
I www.asshoeksema.nl

Leer uw kind stap voor 
stap met geld omgaanGrootegast • tel. 0594-613227 • www.bakkerhamersma.nlVolg ons op:

volg ons op

Grootegast • tel. 0594-613227 • www.bakkerhamersma.nlGrootegast • tel. 0594-613227 • www.bakkerhamersma.nl



10 SEPTEMBER 2019 Pagina 19

Geert Zijlstra voor vierde keer presentator van de Abel Tasman Struuntocht 

“Het plezier dat je bij de 
deelnemers ziet, is fantastisch”
PIETERZIJL – Geert Zijlstra is tijdens deze editie van de Abel Tasman 
Struuntocht voor het vierde maal op rij de presentator. Al jarenlang is de 
inwoner van Pieterzijl ‘de stem’ van de Struuntocht. “Ik vind het geweldig 
om te doen”, vertelt Zijlstra. “Vanaf de eerste tot de laatste minuut geniet 
ik volledig van alles wat er om me heen gebeurt. Doordat ik het nu al voor 
de vierde keer mag presenteren, kom ik ook elke editie vele, oude beken-
den tegen, die vaker meedoen. Dat is ook mooi om te zien”. 

In 2007 was Zijlstra voor het eerst 
de omroeper van de Abel Tasman 
Struuntocht. Althans, het werd om-
roeper genoemd. In werkelijkheid 
was hij eigenlijk de presentator. “Ik 
werd door voormalig voorzitter Piet 
Miedema gevraagd of ik de mensen 
op het startterrein wel ‘weg wilde 
sturen’, vertelt Zijlstra. “Maar dat was 
nog niet alles, want het was ook de 
bedoeling dat ik de mensen op het fi-
nishterrein weer moest onthalen. Zelf 
deed ik al de nodige presentatiedin-
getjes en het leek me natuurlijk fan-
tastisch om dit te doen”. Voor Zijlstra 
is het een eer om al zoveel jaren bij 
de Abel Tasman Struuntocht betrok-
ken te zijn. Zelf heeft hij echter nog 
nooit meegelopen. “Het is niet voor 

“Door ’s middags met twee hosts te 
zijn, maak je het voor de presenta-
toren wat makkelijker. Je kunt maar 
op één plek tegelijk zijn en ik kan me 
niet opsplitsen. Bovendien heb ik ’s 
avonds anders de blaren op mijn tong 
zitten”. 
Hoe alles dit jaar gaat lopen, weet 
Zijlstra nog niet. “Ik zie wel wat er op 
me af komt”, zegt hij. “Als presenta-
tor moet ik spelen met hetgeen er 
gebeurt op de dag. Een echte voorbe-
reiding heb ik daarom ook niet echt”. 
Wel moeten de presentatoren uiter-
aard nadenken over de kostuums 
die ze aantrekken. En hoe dat eruit 
ziet? “Feestelijk in ieder geval”, lacht 
Zijlstra. “Ik denk dat we dit jaar een 
piccolo outfit gaan aandoen, maar 
bind me er niet op vast. We zien het 
zaterdag wel”. Zijlstra kijkt uiteraard 
ontzettend uit naar de komende edi-
tie, maar hij moet nog een paar dagen 
geduld hebben. “Ik vind het fantas-
tisch om te zien hoe ontzettend veel 
plezier de deelnemers hebben. De 
tocht is een verrassende ontmoeting 
in het Westerkwartier. Als de wande-
laars aan het einde van de dag bin-
nenkomen en ze stralen uit dat ze ge-
noten hebben, dan is de dag voor mij 
geslaagd”, aldus Zijlstra. 

Limmerik 
Naast de presentator van de Abel 
Tasman Struuntocht is Zijlstra ook 
de organisator van de ‘Limmerik 
actie’. “Het is een initiatief vanuit de 
Stichting Mien Westerkwartier”, laat 
Zijlstra weten. “In 2007 hebben we 
ook een vergelijkbare actie gehou-
den, toen we een spreukenwedstrijd 
organiseerden. De tien winnende 
spreuken van die wedstrijd staan al 
jarenlang op borden in het Wester-
kwartier”. Omdat de Struuntocht dit 
jaar een jubileum viert, leek het Zijl-
stra leuk om deze editie weer een ver-
gelijkbare actie te organiseren. “We 
kwamen uit op de Limmerik”, gaat 
Zijlstra verder. “Een Limmerik is een 
rijmpje van vijf regels in de streektaal. 
Mensen konden de afgelopen peri-
ode een Limmerik insturen en hieruit 
hebben we twaalf geselecteerd. Deze 
twaalf Limmeriks zijn tijdens de Abel 
Tasman Struuntocht te bewonderen 
tijdens de route. Welke dat zijn, blijft 
nog even een verrassing”. 

STREEK – Iedere editie van de Abel Tasman Struunt-
ocht steunt het evenement een goed doel. Dit jaar is er 
gekozen voor Spieren voor Spieren. De stichting wil het 
onmogelijke mogelijk maken voor kinderen met een 
spierziekte. Hierbij is het nodige onderzoek zeer be-
langrijk. De Abel Tasman Struuntocht heeft vanuit de 
stichting een kindambassadeur toegewezen gekregen, 
in de naam van Anne Dijkstra (12). In de voorbereiding 
is zij bij de wandeltocht betrokken geweest en ook aan-
staande zaterdag is de inwoner van Oosterwolde bij de 
Struuntocht aanwezig. 

“Anne heeft de ziekte van Strümpell”, vertelt moeder Ka-
rin Dijkstra. “Normaal gesproken krijgen mensen met 
deze ziekte pas problemen rond hun dertigste, maar 
Anne is de pechvogel die het al van jongs af aan heeft”. Al 
op jonge leeftijd werd de ziekte bij Anne geconstateerd. 
Met name met staan en lopen heeft ze last van haar be-
nen. Ook bij het zitten is er soms een gevoel van spastici-
teit, wat ook de nodige pijn veroorzaakt. “Het geluk is dat 
de pijn bij Anne alleen in haar benen zit”, gaat moeder 
Karin verder. “Er zijn ook mensen die in hun hele lijf pijn 
hebben, maar dat is bij mijn dochter gelukkig niet het 
geval”. Ondanks de pijn die Anne ervaart bij het staan en 
lopen is medicatie tegen deze pijn nog niet noodzakelijk. 

Sinds dit schooljaar gaat de inwoner van Oosterwolde 
naar het voortgezet onderwijs. Hoe ze daar heen gaat? 
“Op de fiets”, lacht Karin. “Ze heeft een eigen handbike, 
die ze voor haar rolstoel kan binnen, waardoor ze zelf, 
samen met haar vriendinnen, naar school kan fietsen. 
Dat is ook wat we graag willen. Dat Anne op een zo nor-
maal mogelijke manier kan leven. Ze wil alles heel graag 
doen. Naar school gaan, sporten, dansen en meedoen 
met activiteiten. Dankzij de stichting Spieren voor Spie-
ren is dat mogelijk. Tuurlijk kan ik haar overal heenbren-
gen, maar dat wil ze niet. Anne wil gewoon meedoen 
met de rest. Daarom is het inzamelen van geld voor het 
doen van onderzoek zo ontzettend belangrijk voor ons”. 
Bij de Abel Tasman Struuntocht staan er langs de route 
verschillende borden met een foto van Anne en een QR-
code. Door deze code te scannen, kunnen mensen geld 
doneren aan de stichting Spieren voor Spieren. Naast 
het digitaal doneren is een fysieke donatie ook mogelijk. 
“We zijn heel blij dat de Struuntocht de stichting steunt”, 
laat Karin weten. “Zelf is Anne, samen met mij, ook aan-
wezig bij de wandeltocht. Op deze manier kan ze haar 
gezicht laten zien en eventueel wat vertellen over haar 
ziekte. Uiteraard hopen we dat ontzettend veel mensen 
gaan doneren tijdens de Struuntocht. Vanzelfsprekend 
wensen we alle deelnemers ook heel veel succes!” 

Samen met ruim vierdui-
zend deelnemers loop ik 
14 september de vijfde 
editie van de Abel Tas-
man Struuntocht. Voor het 
eerst wordt de tocht ge-
organiseerd in de nieuwe 
gemeente Westerkwartier. 
Deelnemers gaan op reis, 
net als Abel Tasman. In dit lus-
trumjaar gaat de tocht van 25 
kilometer door het hele Wester-
kwartier. Zo kunnen de lopers 
de nieuwe gemeente goed leren 
kennen.
 
Het niet alleen een wandeltocht: 
er is een uitgebreid programma 
omheen met allerlei culturele 
en muzikale activiteiten. Dat 
vind ik zo mooi aan dit wande-
levenement. En de mensen die 
niet meewandelen kunnen stru-
nerskieken langs de kant. Het 
laat onze saamhorigheid zien. 
Dat is wat mij betreft typisch aan 
het Westerkwartier. 

Lutjegast neemt uiteraard een 
bijzondere plaats in. Stichting 
Promotie Lutjegast is al tijden 
bezig met de voorbereiding. 
In de pleisterplaatsen is er tij-
dens de tocht gelegenheid om 
te eten en drinken. Het is mooi 
om te zien dat deze plaatsen 
zo goed samenwerken. De vele 

vrijwilligers zor-
gen op een professionele ma-
nier voor een prachtig evene-
ment. Wie niet meeloopt, helpt 
mee. Hier ben ik trots op en ik 
wil hen daarvoor ook van harte 
bedanken.

Aan mij de eer om het startsig-
naal van deze lustrumeditie van 
de Struuntocht te geven. Het is 
ook het startschot van de eerste 
tocht in de nieuwe gemeente 
Westerkwartier, maar zeker niet 
de laatste. Als gemeente dragen 
we de Struuntocht een warm 
hart toe en hopen we dat deze 
traditie de komende jaren wordt 
voortgezet. 

Alle wandelaars wens ik veel 
succes, maar vooral heel veel 
plezier toe!
 
Koos Wiersma
Waarnemend burgemeester 
gemeente Westerkwartier

mij weggelegd denk ik”, lacht Zijlstra. 
“Wel vind ik het fantastisch om al die 
deelnemers te zien lopen. Bovendien 
kan ik zelf als presentator ook langs 
de verschillende plekken om een 
kijkje te nemen van wat er allemaal 
gebeurt. Zo maak ik alles dus toch 
een beetje mee.” 
De inwoner van Pieterzijl is al gerui-
me tijd bij de Struuntocht betrokken. 
Wat hij ervan vindt? “Het is natuur-
lijk regiopromotie op z’n top”, vertelt 
Zijlstra. “De gehele regio loopt uit om 
de omgeving op zijn mooist te zien. 
Je komt op plekken waar je niet vaak 
komt en er is van alles te zien. Met 
de Struuntocht hebben we werkelijk 
een pracht van een evenement, die 
door het culturele vermaak uniek is 
ten opzichte van andere wandeltoch-
ten”. Op de dag van de Struuntocht is 
de presentator al vroeg uit de veren. 
Het terrein opent om 06.45 uur en 
dan moet Zijlstra uiteraard wel klaar 
staan. “Vroeg in de ochtend staan 
mensen al te trappelen om te begin-
nen”, gaat Zijlstra verder. “Vanaf 06.45 
uur roep ik de eerste deelnemers op 
om naar de start te gaan en om 22.00 
uur onthaal ik de laatste wandelaars. 
Dat lijkt ontzettend lang, maar voor-
dat je weet is het alweer voorbij. Zo 
snel gaat de tijd”. 
Naast het wegsturen en onthalen 
van deelnemers, voert Zijlstra een 
gehele show op tijdens de Struunt-
ocht. Zelf geeft hij in de ochtend een 
kort optreden samen met Piet Buist. 
Maar gedurende de dag spreekt hij 
ook verschillende mensen aan om 
een praatje te maken. “Ik doe waar 
tijd voor is”, legt Zijlstra uit. “Het is al-
tijd even wachten wat de gelegenheid 
brengt. Als er mensen meedoen met 
een bijzonder verhaal, dan wil ik daar 
natuurlijk heel graag even een praatje 
mee maken”. Dit jaar doet Zijlstra de 
presentatie niet alleen. Samen met 
artiest Niels Span is hij de gehele dag 
te horen. “Het is heel fijn dat Niels dit 
jaar meedoet”, gaat Zijlstra verder. 
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Poelman V.O.F.
handel in gebruikte bouwmaterialen
aannemer van sloopwerken en
asbest sanering.

Tel. 06-55192100
 0594-612660

Bezoekers adres openingstijden
Poelman V.O.F. ma. t/m vrij 08.00 - 17.00 uur
Legolaan 8c zaterdag 08.00 - 12.00 uur
9861 AC Grootegast Ook na telefonische afspraak.

Legolaan 8 c | Grootegast | 050 211 14 84
WWW.ATN-BV.COM

Tel: 0594 - 61 21 35 | info@kpopslag.nl | www.kpopslag.nl

87,50

www.vanderveldeinterieurmontage.nl
Legolaan 2b, 9861 AT Grootegast, T 0594 - 612315, E info@vanderveldeinterieurmontage.nl

 

‘De gemeente Westerkwartier wenst alle deelnemers 

veel wandelplezier tijdens de 

Abel Tasman 
Struuntocht.

Een evenement 
waar we trots op zijn!’

www.huizingahekkenhandel.nl

Huizinga Hekkenhandel, het adres voor zware landhekken, sierhekken, ruiven, stierenhekken, etc. 
Alle produkten zijn op maat leverbaar, en kunnen tevens gegalvaniseerd en/of ge-poedercoat wor-

den. In overleg zijn eventueel ook uw eigen ontworpen hekken te realiseren, er is veel mogelijk. 
Huizinga Hekkenhandel staat voor kwaliteits hekken tegen scherpe prijzen.

• Hekkenlengte tot max. 6 meter  • Levering door heel Nederland
info@huizingahekkenhandel.nl

Doezumertocht 1, 9863 TE Doezum, Gr • Telefoonnummer 0594-612083 

KOM NAAR ONZE 
SHOWROOM VOOR MEER 

DAN 30 OPSTELLINGEN.

Keukens van Snip, 
in het Noorden een begrip!

U kunt bij ons terecht voor de volgende 
werkzaamheden: 
- tuinaanleg
tuinonderhoud
- leveren en leggen divers straatwerk
- verkoop diverse beplanting
- landschap- en cultuurtechnisch werk
- plaatsen en onderhouden van afrasteringen

- takken versnipperen
- zagen en snoeien van bomen
- ook zagen en snoeien van houtsingels
- stobben frezen
- kraan met bomen klem
- diverse tractor werkzaamheden

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.
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STREEK – Sinds dit jaar maakt de Abel Tas-
man Struuntocht gebruik van een mobiele 
applicatie. De ‘app’, die is ontwikkeld door 
BlackCup, beschikt over vele, verschillende 
functies en is ontzettend handig voor deel-
nemers. “Door deze vernieuwing gaan we 
mee met onze tijd”, vertelt voorzitter Bert 
van der Vaart. “Met de applicatie zijn zowel 
de deelnemers als het aanwezige publiek 
altijd op de hoogte van het laatste nieuws. 
Ideaal natuurlijk”. 

De Abel Tasman Struuntocht app is met 
name een informerende applicatie. “Je kunt 
er echt heel veel mee”, vertelt Mark de Groot 
van BlackCup. “Zo is bijvoorbeeld de gehele 
route weergegeven en kan men ook de eigen 
locatie zien. Als een deelnemer verdwaald is 
of een afslag heeft gemist, omdat er bijvoor-
beeld een peil ontbreekt, dan kan hij/zij ge-
woon de route op de app gebruiken”. Naast 
deze praktische informatie beschikt de app 
ook over een overzicht van de verschillende 
bezienswaardigheden en belevenissen die 
tijdens de route plaatsvinden. Het culturele 
vermaak dus. “Een andere, mooie toevoe-

ging is het maken van foto’s met de app”, 
gaat De Groot verder. “De foto kan direct op 
sociale media gedeeld worden en bovendien 
wordt de foto direct doorgestuurd naar de or-
ganisatie. Deze foto wordt dan op een groot 
scherm weergegeven, die zeer waarschijnlijk 
in de tent bij de finish komt te staan”. 

Deelnemers die tijdens de Struuntocht ge-
wond raken of andere problemen kennen, 
kunnen dankzij de app ook binnen no-time 
op ondersteuning rekenen. “Er is een speci-
ale EHBO-functie ontwikkeld”, laat De Groot 
weten. “Wanneer deze wordt ingeschakeld, 
krijgt de organisatie onmiddellijk de ge-
gevens van de desbetreffende persoon en 
wordt er telefonisch contact met diegene 
gezocht. Een goede toevoeging om de veilig-
heid te verbeteren dus”. Verder beschikt de 
applicatie over algemene informatie. Zo is er 
onder andere een introductievideo over de 
Abel Tasman Struuntocht te vinden. “Tot slot 
is het ook belangrijk om te vermelden dat de 
organisatie pushberichten kan sturen. Last-
minute wijzigingen komen hierdoor direct bij 
de deelnemers terecht”, besluit De Groot. 

BlackCup is een organisatie in Groningen 
die ondersteuning biedt bij diverse sportieve 
evenementen. De applicatie is ontwikkeld 
middels Registro, het product waar de Abel 
Tasman Struuntocht gebruik van maakt. 
Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de web-
site, online inschrijvingen en betalingen. 

De Van Dellens’ over de aankomende Struuntocht

“De Struuntocht brengt eens-
gezindheid en saamhorigheid”
Die laatste zin is kenmerkend voor 
Jan en Geert Van Dellen. Want waar 
de meeste wandelaars de Struunt-
ocht opzoeken voor al het vermaak 
eromheen, gaat het deze heren om 
het wandelen op zich. Voor hun geen 
pauzes op de pleisterplaatsen, maar 
lekker doorstappen en waarschijnlijk 
als eerste weer binnen. Inmiddels 
zijn ze dan ook meer dan geoefende 
lopers. Wie de kleine kapsalon – 
“alleen nog voor zieken en nood-
lustigen” - van Jan aan de Wieren 
in Lutjegast betreedt, wordt direct 
naar zijn eigen ‘wall of fame’ ge-
trokken. Rijen vol medailles hangen 
er van de vele tochten die Jan heeft 
gelopen. “En daaronder”, wijst hij 
naar een rieten mand, “zit nog veel 
meer in.” De teller van de Nijmeegse 
Vierdaagse staat op 18, het aantal 
Avondvierdaagsen wat beloond is al 
op 31. Wat beloond is, zeggen we hier 
bewust, want de heren liepen deze al 
vanaf de allereerste keer, dus “tel er 
gerust nog tien bij. Waarop Jan zijn 
broer Geert tempert: “nou, nou, vier 
zeker.” Alleen bij Lutjegast houden 
de heren het niet; zij lopen het liefst 
ook de vierdaagsen van Grootegast 
en vaste prik is Grijpskerk. “Behalve 
dit jaar”, lachen de heren. “Ik reed 
langs Grijpskerk en zag opeens de 
wandelaars gaan”, doet Geert uit 
de doeken. “Dus ik bel Jan: weet je 
wat wij vergeten zijn? De avondvier-
daagse van Grijpskerk.” Ze kunnen 
er smakelijk om lachen, maar van 
later instromen willen ze niet weten. 
“Nee, dan is het niet de vierdaagse, 
als je er geen vier loopt.”
Dat lopen zit er van kinds af aan in 
bij deze heren. Opgegroeid verder 
van Lutjegast hadden ze geen keus 
elke ochtend de weg naar school 
wandelend af te leggen. Heen met 
meer dan frisse tegenzin. “Maar in 
een draf naar huis.” Buitenkinderen 
waren het; de school hadden ze een 
hekel aan. “Moet je nagaan”, lacht 
Geert, “vroeger vond ik dat heel erg 
voor Janna, nu mijn vrouw, dat ze 
tegenover de school woonde. Moest 
ze daar in het weekend ook tegen-
aan kijken.” “En ja”, vult Jan feilloos 
aan, “dat ze dan na schooltijd op het 
plein gingen spelen, kon ik écht niet 
begrijpen.”
De hekel aan school zat diep, de 
liefde voor het lopen ook. En inmid-
dels zijn ze zo geoefend dat ze voor 
een Struuntocht hun hand niet om-
draaien. Sterker nog, op de heetste 
woensdag van het jaar met tempera-
turen van rond de 32 graden gingen 
de heren alvast de route even uit-
testen. Een vaste prik sinds het be-
staan van deze tocht. Ditmaal was er 
zowaar een klein puntje van kritiek, 
want de heren konden een bepaalde 
dam niet vinden. Zorgen hoeven de 
Struners zich niet te maken, de heren 
hebben het bestuur op het hart ge-
drukt dit meer dan goed te bepijlen. 
Na eerst wat kritische blikken – “toch 
wel wat rechtaan die route”- komen 
de heren na koffie en koek toch wat 
meer los. “Waar de Struners naar uit 
kunnen kijken? De finish”, wordt er 

gelachen. “Het mooiste aan de route 
dit jaar? Nou, men is hier natuurlijk 
bekend. Maar”, en daar komen de 
pareltjes toch, “dat Kloosterpad met 
aan weerskanten maïs en dan die 
bramenbossen erbij, dát vind ik wel 
erg mooi”, aldus Geert. Jan heeft zijn 

hart verpand aan het stuk bij Lucas-
wolde. “Want daar kwam Alida – wij-
len zijn vrouw, red. – vandaan. En ei-
genlijk is het allermooiste dat laatste 
stuk, van Grootegast naar Lutjegast”, 
voegt hij eraan toe en Geert knikt in-
stemmend. “Dit is het mooiste.”

De Struuntocht vinden de heren 
prachtige promotie voor het dorp. 
“Met de pleisterplaatsen is overal 
wat te doen, dat trekt enorm veel 
mensen aan.” Overigens staan ze 
er zelf om bekend niet veel met 
deze plaatsen op te hebben. “Wij 
komen om te lopen, niet om te 
zitten. En we zijn geoefend hoor.” 
Voor de niet-geoefende wande-
laars hopen ze op een tempera-
tuurtje of twintig. “Dan kun je er 
ook de hele dag over doen. Anders 
ben je ’s avonds geen mens meer.” 
Want dat het velen weer zwaar 

zal vallen, dat hebben de heren 
al wel geschoten. Jan vertelt hoe 
er volop getraind wordt om hem 
heen. “Dan hebben ze achttien ki-
lometer gedaan. Heel mooi, maar 
er moeten nog tien bij.” Blaren of 
niet, weer of geen weer, het mooi-
ste aan de Struuntocht is de saam-
horigheid. Want dat is wat dit eve-
nement brengt, volgens de broers. 
“In de feesttent heeft iedereen de 
grootste verhalen. Dan is iedereen 
eensgezind en is het elk kent elk”, 
vertelt Geert. “Het is gewoon één”, 
stemt ook Jan in.

Abel Tasman Struuntocht introduceert mobiele applicatie 

“Met de applicatie ontvangen deelnemers altijd actuele informatie” 

LUTJEGAST – Wie aan wandelen en Lutjegast denkt, denkt aan de 
Struuntocht. Maar ook de gebroeders Van Dellen. Want deze twee-
lingbroers uit Lutjegast mogen graag lopen en doen dat dan ook veel. 
Eén keer in de vijf jaar zijn ze niet de enige die hun geboortestreek 
wandelend onveilig maken. En één keer in de vijf jaar schuift de 
Streekkrant weer aan op een voorbeschouwing met deze heren, op 
geheel eigen wijze: “wij komen om te lopen, niet om te zitten.”

BIJLAGE
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STRUUNTOCHT BIJLAGE

Boerderijwinkel: Heereburen 17     Niehove
Stadswinkel: Overwinningsplein 75  Groningen

www.oudeboschfruit.nl

Oudebosch wenst alle deelnemers aan 
de struuntocht een prachtige dag toe

Wij zorgen voor de vitaminis

Hoflaan 1
Grootegast
Tel.  06-46524475

Betaalt u nog steeds een 
te hoge rente voor uw hypotheek?

Profiteer van de huidige lage rentes en 
laat nu checken of u ook tot honderden 
euro’s per maand kunt besparen!

Bel mij voor een gratis en 
vrijblijvende afspraak: tel. 06-46524475

Hoflaan 1
Grootegast
Tel.  06-46524475

Betaalt u nog steeds een 
te hoge rente voor uw hypotheek?

Profiteer van de huidige lage rentes en 
laat nu checken of u ook tot honderden 
euro’s per maand kunt besparen!

Bel mij voor een gratis en 
vrijblijvende afspraak: tel. 06-46524475

Hoflaan 1
Grootegast
Tel.  06-46524475

Betaalt u nog steeds een 
te hoge rente voor uw hypotheek?

Profiteer van de huidige lage rentes en 
laat nu checken of u ook tot honderden 
euro’s per maand kunt besparen!

Bel mij voor een gratis en 
vrijblijvende afspraak: tel. 06-46524475

Hoflaan 1
Grootegast
Tel.  06-46524475

Betaalt u nog steeds een 
te hoge rente voor uw hypotheek?

Profiteer van de huidige lage rentes en 
laat nu checken of u ook tot honderden 
euro’s per maand kunt besparen!

Bel mij voor een gratis en 
vrijblijvende afspraak: tel. 06-46524475

Hoflaan 1
Grootegast
Tel.  06-46524475

Betaalt u nog steeds een 
te hoge rente voor uw hypotheek?

Profiteer van de huidige lage rentes en 
laat nu checken of u ook tot honderden 
euro’s per maand kunt besparen!

Bel mij voor een gratis en 
vrijblijvende afspraak: tel. 06-46524475

www.br inkhypotheken.nl

3 VOOR

450

KIES EN MIX FRUIT
Pitloze witte of rode druiven 
bak à 500 gram, blauwe bessen 
bakje à 125 gram, Kanzi appels 
tas à 1 kilo of Kiwi Sun Gold à 3 stuks

450

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig van wo 11 september t/m di 8 oktober 2019
 
 

 Jumbo Arkema, Grijpskerk, Schoutstraat 5

AARDAPPELEN
2 zakken à 3 kilo

 2 VOOR

500

ARIEL, LENOR OF 
DASH PODS OF LENOR 
WASVERZACHTERS, 
VLOEIBAAR WASMIDDEL  
OF UNSTOPPABLES
Alle soorten
2 verpakkingen

OF UNSTOPPABLES

1+1
GRATIS*

2+1
GRATIS*

ANDY, GLORIX OF  
DREFT HANDAFWAS
Alle soorten
3 verpakkingen

HARTIGE CROISSANTS
Kaas-, ham/kaas- of pizzacroissants
2 stuks

 2 VOOR

100

2e
HALVE
PRIJS*

BLUE BAND
Kuipen of broodbeleg
2 verpakkingen à 170-500 gram

JUMBO WOK- OF 
ROERBAKGROENTE
2 zakken à 400 gram

 2 VOOR

300

2e
HALVE
PRIJS*

CALVÉ PINDAKAAS, DUO 
PENOTTI, HERO JAM, HEINZ 
SANDWICHSPREAD OF DE 
RUIJTER CHOCOLADEHAGEL  
OF -VLOKKEN
M.u.v. Calvé 100% Pindakaas
2 verpakkingen à 90-800 gram

2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten. Alle combinaties mogelijk
1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

*

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig van wo 21 augustus t/m di 10 september 2019
 
 

 Jumbo ARKEMA, Grijpskerk, Schoutstraat 5

2 halen 1 betalen: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties 
mogelijk.

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

*

CRYSTAL CLEAR
4 pakken of flessen à 1,5 liter

 4 VOOR

500

DR. OETKER RISTORANTE
Alle soorten
3 verpakkingen

3 VOOR

550

HERTOG JAN OF  
JUPILER PILS
2 pakken met 6 blikken  
à 33-50 cl of 2 losse 
blikken à 33-50 cl

Geen 18, geen alcohol

2 HALEN
1 BETALEN*

DR. OETKER RISTORANTE
Alle soorten
3 verpakkingen

3 VOOR

550

JUMBO SALADES OF  
SALADETOPPERS
Maaltijdsalades, lunchsalades, groene salades 
of saladetoppers
2 schalen à 225-450 gram

2e
HALVE
PRIJS*

EXCELLENCE WIJNEN
Alle soorten
3 flessen

 3 VOOR

1000

Geen 18, geen alcohol

SUKADELAPPEN
Iers
Per 500 gram

499
Kiloprijs 9,98

PITLOZE WITTE OF RODE DRUIVEN
2 bakken à 500 gram

1+1
GRATIS*

Jumbo Arkema
wenst alle struners 
veel succes!

bouw
bouw
bouw
bouw

bouw
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 1  nieuwe gemeente
 25  km strunen door prachtig gebied
 1  goed doel: Spieren voor Spieren
 4500  deelnemers
 5000-7000  toeschouwers onderweg
 300  vrijwilligers
 >150  artiesten en muzikanten
 >50  kunstwerken gemaakt door kinderen
 1000  m dranghekken
 300 m  rijplaten
 750  kilo appels
 450  routepaaltjes
 250 borden tbv verkeer en 
  activiteiten onderweg
 600  M2 Aluhal
 2  toiletunits
 60  dixies

 10 plaszuilen
 90  busritten naar Zuidhorn
 1500  auto’s parkeren aan de rand 
  van Lutjegast
 300  auto’s parkeren tbv Struners kieken 
  bij Pleisterplaatsen
 1000  fietsen in de fietsenstalling
 35  verkeersregelaars
 5  bestuursleden
 23  bestuursvergaderingen
 >50  externe overleggen
 4  coördinatoren op de diverse 
  pleisterplaatsen
 10  EHBO ‘ers op de diverse posten
 2  motor-EHBO’ers onderweg
 
B egroting van plusminus € 100.000,=

Vriendengroep loopt voor tweede keer Abel Tasman Struuntocht 

“Bij de eerste editie 
lagen we nog in de luiers” 

StrunerS 
kieken
STREEK – Ook tijdens deze editie van de ATS krijgen toeschouwers 
weer ruim de gelegenheid om deelnemers aan te moedigen. Dat kan 
natuurlijk op ieder willekeurig deel van de route met uitzondering van 
die gebieden waar men door gebied struunt waar men eenmalig ge-
bruik van maakt. Dit laatste is overigens door borden aangegeven. Op 
die plekken zijn alleen deelnemers toegestaan én alleen op de dag van 
de Struuntocht. 

Als men als toeschouwer iemand wil volgen of opzoeken en diegene is 
met de auto of de fiets onderweg, dan kan men op de pleisterplaatsen 
gebruik maken van de zogenaamde ‘Struners kieken’ plekken. Dit zijn 
plaatsen waar men de auto kwijt kan en vandaar word je naar de pleis-
terplaats doorgestuurd, waar je je kunt mengen onder het wandelend 
publiek. Een mooie manier om even je kennis, dierbare of wie dan ook te 
ontmoeten en te supporteren. Natuurlijk kan men op de pleisterplaat-
sen zelf ook even tijd nemen voor een kop koffie, een broodje of een 
snackje. In Enumatil is koffie te verkrijgen met cake, in Boerakker en 
Grootegast zijn naast koffie en broodjes ook diverse snacks te verkrijgen 
en frisdrank.

De ‘Struners kieken’ locaties zijn in Enumatil, Boerakker en Grootegast 
als zodanig ingericht en herkenbaar aangegeven. Indien gewenst kan 
men altijd even een verkeersregelaar vragen waar u precies moet zijn. 

Tip: Op de internetpagina waar je je startbewijs download staat een 
‘unieke volg link’. Deel deze link met je volgers en ze kunnen je live 
volgen en feilloos vinden op de route als je de ‘de Abel Tasman Struun-
tocht’ App gebruikt.

BIJLAGE

Struun
t    CHt

De abel tasman Struuntocht 
in cijfers uitgedrukt

Voordat de Streekkrant met Emma 
vooruitblikt op de komende editie 
van de Struuntocht eerst een stuk-
je geschiedenis. Hiervoor gaan we 

terug naar het jaar 2003, toen de 
eerste Abel Tasman Struuntocht 
werd gehouden. “Is dat al zolang 
geleden?”, zegt Emma. “Toen la-
gen wij nog in de luiers!” Veel van 
de allereerste editie weet ze dan 
ook niet meer. “Ik was toen één 
jaar”, lacht Emma. “Volgens mij 
was mijn vader, Bert van der Vaart, 
toen ook nog niet bij de Struuntocht 
betrokken. Wat ik wel weet is dat de 
Struuntocht in de afgelopen jaren 
ontzettend gegroeid is en zich heel 
sterk heeft ontwikkeld. Het is een 
prachtig en groot evenement in het 
Westerkwartier en het zorgt voor 
veel verbinding in de verschillende 
dorpen. Het is echt zo gezellig”. 
Terug naar het heden. De vrienden-
groep start aanstaande zaterdag om 
08.40 met de bus vanaf Lutjegast 
naar Zuidhorn, vanaf waar het maar 
liefst 25 kilometer gaat lopen. “Ja, 
dat is wel een dingetje hoor”, lacht 
Emma. “We houden allemaal na-
melijk niet van wandelen. We doen 
mee voor de gezelligheid, want het 
is een geweldige belevenis. Ik hoop 
maar dat we het volhouden, want 
we hebben ook niet getraind. Vier 

jaar geleden lukte het ook, dus ik 
denk dat het wel goedkomt”. Net als 
tijdens de Abel Tasman Struuntocht 
van 2015 loopt de vriendengroep 
ook dit jaar weer in speciale shirts. 
Waar bij de vorige editie is gekozen 
voor de kleur blauw, de kleur van 
de Struuntocht, draagt de groep dit 
jaar rode shirts. “Hierdoor vallen we 
ook wat meer op”, gaat Emma ver-
der. “Op de shirts staat onze naam 
en bij iedereen staat er een andere 
spreuk, die past bij die persoon. Bij 
mij staat er: ‘Ik doe niet aan sport, 
maar bitterballen lijkt me wel wat’. 
Je moet niet denken dat ik niet aan 
sport doe hoor, want ik ga wel ge-
woon naar de sportschool”. 
Het is en blijft bijzonder. De vrien-
dengroep houdt niet van wande-
len, maar loopt toch weer mee 
aan de Abel Tasman Struuntocht. 
Waarom? Ja, de gezelligheid vindt 
de groep heel belangrijk, maar die 
heb je ook bij andere evenementen. 
Wat maakt de Struuntocht nou zo 
speciaal voor de vrienden? “Het is 
gewoon een prachtige belevenis”, 
laat Emma weten. “Het wordt één 
keer in de vier jaar georganiseerd 
en het is een fantastische manier 
om het gebied, het Westerkwartier, 
goed te leren kennen. Bovendien 
zijn we van oorsprong allemaal 
Lutjegasters. We moeten gewoon 
mee doen en doen dat ook met alle 
plezier. We hopen er aanstaande 
zaterdag weer een geweldige dag 
van te maken”.  

LUTJEGAST – Ook dit jaar lopen vele deelnemers, 4500 in totaal, de Abel 
Tasman Struuntocht. De één doet het voor de eerste keer, de ander loopt 
al vijf jaren mee. Voor de vriendengroep van Emma van der Vaart (17) is 
het inmiddels de tweede deelname aan de prachtige wandeltocht door 
het Westerkwartier. “Vier jaar geleden deden wij voor het eerst mee”, 
vertelt Emma. “Het is ons toen zo goed bevallen dat we toen gelijk heb-
ben besloten om de volgende editie weer van de partij te zijn”. De vrien-
dengroep van Emma bestaat uit in totaal negen personen. 
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STREEK – Net als voorgaande 
jaren deelt Waterbedrijf Gro-
ningen ook dit jaar weer kraan-
water uit langs de route van de 
Abel Tasman Struuntocht. Deel-
nemers kunnen gratis hun flesje 
vullen met schoon drinkwater. 
“Elk jaar willen we een aantal 
evenementen ondersteunen en 
de Abel Tasman Struuntocht is 
daar één van”, vertelt Tabitha 
Petter, communicatieadviseur 
van Waterbedrijf Groningen. 
“We willen bezoekers en deel-
nemers de keuze geven om voor 
kraanwater te kunnen kiezen in 
plaats van alleen suikerhou-
dende drankjes of gebotteld 
water. Nederlands kraanwater 
is van zeer goede kwaliteit en 
daar zijn we trots op”. 

Waterbedrijf Groningen levert 24 
uur per dag 7 dagen in de week 
kraanwater bij de Groningers thuis. 
Een gezonde dorstlesser, maar 
ook een stuk goedkoper dan water 
uit een fles en minder belastend 
voor het milieu. “Gronings kraan-
water vervoeren we namelijk via 
een waterleidingnet van 5.500 km”, 
legt Petter uit. “Hier komt geen 
vrachtwagen, boot of vliegtuig bij 
kijken. Bij een wandelevent als de 
Struuntocht is normaal gesproken 
langs de route geen kraanwater 
aanwezig. Via tijdelijke waterpun-
ten creëren we dit in Boerakker en 
Enumatil. Hier kunnen wandelaars 

volop hun eigen bidon vullen. Wel 
zo lekker tijdens zo’n inspanning”. 
Dit jaar viert Waterbedrijf Gronin-
gen haar 140-jarig jubileum. Het 
bestaat dus al geruime tijd, maar 
toch klinkt het voor Petter ook bi-
zar: “Het is heel raar dat veel men-
sen 140 jaar geleden nog stierven 
door vervuild water. Tegenwoordig 
kunnen we ons dat hier in Neder-
land haast niet meer voorstellen. 
Vandaag de dag hebben we te ma-
ken met andere uitdagingen. We 
verbruiken met elkaar namelijk 
steeds meer water. Denk aan het 
water bij het douchen of door aan-

houdende droogte het sproeien 
van de tuin. Gemiddeld verbruikt je 
per persoon zo’n 120 liter per dag. 
Daarom roepen we op iets minder 
lang te douchen en regenwater op 
te vangen en dit te gebruiken voor 
de tuin. Ook zoeken we naar alter-
natief water voor de industrie die 
zich hier vestigt”. Wat duidelijk is, 
is dat voldoende drink water voor 
altijd hard nodig en voor ieder-
een belangrijk is. Ook tijdens de 
Struuntocht. “Namens Waterbe-
drijf Groningen wens ik iedereen 
heel veel succes en lekker water 
drinken”, besluit Petter. 

Kraanwater beschikbaar voor 
deelnemers Abel Tasman Struuntocht

OOK VOOR 
WANDELSCHOENEN
HET JUISTE ADRES!

WIN 
EEN PAAR
WANDEL
SCHOENEN
ZIE BOVENSTAAND ARTIKEL

STRUUN
TOCHTACTIE

Wandel
schoenen 

VOOR LANGE 
AFSTANDEN EN 
STEDENTRIPS

KINDER
SCHOENEN 

ONTDEK ONZE
RUIME 

COLLECTIE
MERKEN: TRACK-STYLE,  

PIEDRO, DEVELAB, 
RED-RAG, TWINS, 

MUNNICH, FREESBY, 
SHOESME, BERGSTEIN

LOWA • HANWAG
GRI-SPORT •  DOLIMITE

Land Schoenmode Zuidhorn
Hoofdstraat 28, Zuidhorn, 
0594-500293
www.landschoenmode.nl

shop-in-shop
Uniek in het noorden

STREEK – Tijdens de Abel Tasman Struuntocht staan er langs de route 
verschillende voorpagina’s van de Streekkrant. Wie maakt de leukste 
foto met de voorpagina? Stuur de gemaakte foto naar destreekkrant@
media-totaal.nl en maak kans op een paar prachtige wandelschoenen, 
die beschikbaar zijn gesteld door Land Schoenmode in Zuidhorn. “Goede 
schoenen zijn uitermate belangrijk voor een wandeltocht”, vertelt eige-
naar Rene Stegenga. “Tegenwoordig zijn er steeds meer wandeltochten 
en het juiste schoeisel helpt mee om het lichaam pijn vrij te houden”. 
Land Schoenmode is gevestigd in Zuidhorn en bestaat al 149 jaar. Sinds 
twintig jaar heeft het bedrijf haar pand in Zuidhorn. Stegenga heeft de 
schoenenzaak zelf opgestart en heeft dus al vele ervaring in het vak. “Mijn 
voorouders hadden ook al een schoenenzaak”, laat Stegenga weten. “Ik ben 
opgegroeid met schoenen en het is dus niet vreemd dat ik zelf een zaak ben 
gestart”. Bij Land Schoenmode heeft de klant keuze uit een ruim assorti-
ment van dames-, heren-, kinder- en wandelschoenen van verschillende 
merken. De juiste schoenen voor stedentrips, wandeltochten en sporten. Bij 
Land Schoenmode is de klant aan het juiste adres. “We vinden dat de pas-
vorm van de schoen heel belangrijk is”, gaat Stegenga verder. “Je moet er 
lekker op kunnen lopen en geen last van je voeten krijgen”. Ook voor de Abel 
Tasman Struuntocht zijn goede wandelschoenen uitermate belangrijk. Een 
bezoekje aan Land Schoenmode voordat de tocht begint, is dus een goeie 
tip. “Ik hoop dat de deelnemers aanstaande zaterdag een geweldige tocht 
tegemoet gaan. Ik ben benieuwd wie ik mag verblijden met een fantastisch 
nieuw paar wandelschoenen”, besluit Stegenga. 

Naast het sturen van de foto naar destreekkrant@media-totaal.nl is het 
ook mogelijk de foto te delen via Social Media. Zet de foto op Facebook of 
Instagram, tag de Streekkrant en wie weet val je in de prijzen. 

Wie maakt de leukste foto met 
de voorpagina van de Streekkrant?

Maak kans op 
wandelschoenen
van Land Schoenmode

STRUUNTOCHTBIJLAGE
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Kinderen uit Lutjegast maken versieringen voor Struuntocht 

“De vrolijkheden zijn een extra 
aanmoediging voor de struners”
LUTJEGAST – De voorbereidingen voor de vijfde editie van de Abel 
Tasman Struuntocht zijn al weken, maanden en zelfs jaren aan de 
gang. Het bestuur van de Struuntocht heeft hard haar best gedaan om 
een geweldig evenement voor de deelnemers te creëren. Maar niet 
alleen het bestuur, ook de driehonderd vrijwilligers spelen een be-
langrijke rol om er een waar spektakel van te maken. En dan nog de 
sfeer. Hoe zorg je ervoor dat de route, pleisterplaatsen en feesttent 
er vrolijk uitzien? Laat dat maar aan de kinderen uit Lutjegast over. Zij 
hebben vele, prachtige versieringen gemaakt. 

BIJLAGE

STRUUn
T    CHT

“De kinderen hebben fantastische 
dingen gemaakt”, vertelt Baukje 
Notebomer, één van de vrijwilligers. 
“We hebben in de zomervakantie 
een hele ochtend in ’t Kompas in 
Lutjegast gezeten om attributen te 
versieren. En dat is gelukt. Zo heb-
ben we zo’n twintig paraplu’s van 
diverse decoraties voorzien, zijn er 
twintig canvasdoeken opgevrolijkt 
en hebben de kinderen twee span-

doeken gemaakt. De vrolijkheden 
zijn bedoeld als extra aanmoediging 
voor de struners”. De versieringen 
komen tijdens de Abel Tasman 
Struuntocht op verschillende plek-
ken te hangen. “Hiermee decore-
ren we het evenemententerrein, de 
feesttent en een deel van de route”, 
gaat Notebomer verder. “De vijf-
tien aanwezige kinderen hebben 
heel goed hun best gedaan om iets 

moois te maken. Ze waren aan het 
werk als echte kunstenaars. Prach-
tig om te zien!” 
Notebomer is als vrijwilliger van 
de Abel Tasman Struuntocht nou 
betrokken bij de wandeltocht. Zelf 
loopt ze echter niet mee. “Ik vind het 
wel een geweldig evenement hoor”, 
laat Notebomer weten. “Maar wan-
delen is niets voor mij. Ik heb ge-
durende de dag andere taken om 
het de deelnemers naar de zin te 
maken.” Notebomer kijkt terug op 
een geslaagde knutselochtend in ’t 
Kompas en hoopt uiteraard op een 
fantastische editie van de struun-
tocht. “Aan het werk van de kinde-
ren ligt het in elk geval niet. Hun 
prachtige werken zijn aanstaande 
zaterdag op verschillende plekken 
te bewonderen”, besluit Notebomer. 

STREEK – Het leek Jan Wieger 
de With en Arnold Schreuder bij 
de Abel Tasman Struuntocht in 
2011 een leuk idee om hun vrien-
dengroep, wielrenners van de 
Boersmaclub, weer samen te 
brengen en de Struuntocht van 
2015 samen te gaan wandelen. 
En zo geschiedde. In 2015 werden 
de vrienden, die toen inmiddels 
verspreid door heel Nederland 
woonden, weer herenigd. Ook dit 
jaar loopt de Boersmaclub de Abel 
Tasman Struuntocht, maar één 
persoon ontbreekt. Een jaar ge-
leden kwam één van de vrienden, 
Willem, te overlijden. 

“Laten we bij het begin beginnen”, 
vertelt Arnold. “Jan Wicher en ik 
liepen in 2011 mee met de Struun-
tocht. Het was werkelijk geweldig. 
We waren terug in het gebied waar 
wij zijn opgegroeid, in onze ver-
trouwde omgeving. We liepen 25 ki-
lometer in een nostalgische setting 
en toen bedachten we ons: ‘hoe fan-
tastisch zou het zijn om de Struunt-
ocht in 2015 te lopen met onze oude 
vriendengroep?’ We hadden elkaar 

al jaren niet gezien, maar trokken 
vroeger heel veel met elkaar op”. 
Na de Struuntocht benaderden 
Jan Wicher en Arnold de rest van 
de vrienden en allen reageerden 
positief. De Boersmaclub kwam in 
2015 weer voor het eerst bij elkaar. 
“Het was natuurlijk prachtig dat we 
dankzij de Struuntocht weer met 
elkaar herenigd werden”, gaat Ar-
nold verder. “De Struuntocht zorgt 
voor saamhorigheid. Het samen 
brengen van mensen. Hiervoor zijn 
we de Struuntocht zo ontzettend 
dankbaar”. 
De Abel Tasman Struuntocht in 

2015 was voor de vriendengroep de 
herstart van de vriendschap, maar 
tegelijkertijd ook het begin van het 
einde voor vriend Willem. Vlak na 
de Struuntocht kwam hij erachter 
dat hij ernstig ziek was. “Eigenlijk 
was hij tijdens de wandeltocht al 
ziek”, legt Jan Wicher uit. “Hij had 
toen ontzettend last van zijn rug, 
twijfelde zelfs of hij wel mee moest 
lopen, maar is toen toch gegaan. 
Achteraf gezien bleek dat dat al een 
symptoom van zijn ziekte, kanker, 
was”. Door de Struuntocht werden 
de vrienden wel weer ontzettend 
close met elkaar. Ze spraken af, 

ondernamen activiteiten en deden 
regelmatig een drankje met elkaar. 
“We werden weer net zo hecht als 
vroeger”, gaat Jan Wicher verder. 
“De periode tussen de Struuntocht 
en het overlijden van Willem zorgde 
voor de verwerking van het ziek-
teproces van Willem. We kenden 
elkaar al zo lang, dus hadden geen 
woorden nodig om elkaar te kun-
nen begrijpen. Voor Willem is de 
Struuntocht dus ook een hele fijne 
herinnering”. 
Ook dit jaar loopt de vriendengroep, 
van in totaal acht personen, de Abel 
Tasman Struuntocht, maar helaas 
zonder Willem. Wel loopt zijn part-
ner, Nienke Weidema, mee. “Zij 
wilde heel graag meelopen”, laat 
Arnold weten. “Het geeft ook een 
bijzondere dimensie aan deze edi-
tie. We hebben een speciale, oranje 
armband om, waarin de tekst ‘Voor 
onze Willem! Struuntocht 14 sep-
tember 2019’ staat. Op deze manier 
is Willem er toch een beetje bij”. De 
datum van de Struuntocht van dit 
jaar is ook heel bijzonder. 14 sep-
tember is namelijk de datum dat 
Willem begraven werd. “Ook dat 

geeft deze wandeltocht een hele 
speciale betekenis”, gaat Arnold 
verder. “De Struuntocht heeft voor 
ons echt een hele bijzondere strek-
king. Het heeft een hele belangrijke 
rol gespeeld in onze vriendschap. 
We zijn blij dat we Willem en el-
kaar hebben kunnen steunen in de 
moeilijke tijd”. 
Op 13 september verzamelen de 
vrienden zich in hun geboorteplaats 
Grijpskerk. In het voormalig ge-
meentehuis, dat tegenwoordig een 
Bed & Breakfast is, overnachten ze 
om een dag later aan de start van 
de vijfde editie van de Abel Tasman 
Struuntocht te staan. “Ook de loca-
tie is natuurlijk bijzonder”, vertelt 
Jan Wicher. “Een centrale plek in 
ons geboortedorp, waar we allen 
zijn opgegroeid. Daar begint voor 
ons deze editie van de Struunt-
ocht. Tijdens het wandelen zullen 
we vaak stilstaan bij onze ontmoe-
ting, de vriendschap en Willem. 
Wij hopen dat in de toekomst nog 
vele mensen elkaar kunnen vinden 
en hervinden door middel van de 
Struuntocht. Het is werkelijk een 
prachtig verbindingsmiddel”. 

Vriendengroep herenigd sinds Struuntocht 2015 

“De Struuntocht heeft een hele belangrijke rol gespeeld in onze vriendschap”  

BOERAKKER – Eén van de trekpleisterplaatsen tijdens de Abel Tasman 
Struuntocht van dit jaar is Boerakker. Aanstaande zaterdag lopen 4500 
struners door het dorp en worden er ook vele struners kiekers verwacht. 
Een hoop reuring dus in Boerakker, waar het normaal redelijk rustig is. 
“We zijn wel voorbereid op heel veel mensen hoor”, lacht Ellen de Jong, 
één van de vrijwilligers. “We verwachten een hele gezellige dag en dat er 
veel enthousiasme is voor de activiteiten in het dorp. Want activiteiten op 
onze pleisterplaats, die zijn er genoeg!”

Boerakker is tijdens deze editie van de Struuntocht misschien wel de grootste 
pleisterplaats. De meeste struners doen het dorp tussen 11.00 en 15.00 uur 
aan, wanneer het dus lunchtijd is. “Vanuit de organisatie wordt in Boerakker 
catering opgezet”, vertelt vrijwilliger Alina Kraaijinga. “Men kan bij ons een 
broodje eten en een drankje nuttigen. Ook zijn er natuurlijk andere snacks 
verkrijgbaar”. Naast de catering zijn er in Boerakker vele, verschillende acti-
viteiten om de struners te vermaken. “Het is echt een stukje entertainment”, 
gaat Alina verder. “Diverse verenigingen uit het dorp organiseren iets. Wat, 
dat is voor ons ook nog een verrassing. Zo bereidt de toneelvereniging een 
toneelstukje voor, doet de survivalclub een parcours en brengen ook de mu-
ziekverenigingen hun kunsten ten gehore. Vermaak genoeg dus”. 
Dat Boerakker het evenement serieus aanpakt, is wel duidelijk. De vrijwilli-
gers zijn al maandenlang bezig met de voorbereidingen en vinden het fantas-
tisch dat de struners door hun dorp komen. “Je zet het dorp toch een beetje 
op de kaart”, laat Ellen weten. “We willen het dorp dan ook goed neerzet-
ten. We hebben bij alle huizen vlaggetjes gebracht en we hopen dat men die 
aanstaande zaterdag gaat ophangen. Op die manier komt Boerakker hele-
maal in de feeststemming. Iedereen in het dorp is positief en enthousiast dus 
we gaan er samen een mooie dag van maken. We wensen alle wandelaars 
natuurlijk heel veel plezier en in Boerakker staan we klaar om de innerlijke 
mens te verwennen”. 

Pleisterplaats Boerakker klaar voor 
struners en struners kiekers

“Je zet het dorp toch 
een beetje op de kaart”
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tocht”, vertelt Jan. “Het is ontstaan uit 
een vriendengroep met onder andere 
onze oud werknemer Piet Miedema. 
Ze kwamen met strunen, met een 
tocht, het ging om ontdekken. Voeg 
daar Lutjegast aan toe en je komt al 
snel bij Notebomers Bouwgroep.” De 
continuïteit van Notebomers Bouw-
groep als hoofdsponsor vindt Jan van-
zelfsprekend. “Als je iets met elkaar 
groot wilt maken, moet je er continuï-
teit aan geven. Dat past ook bij ons: als 
wij ergens de tanden in zetten, laten 
we niet meer los.  Net zoals het stru-
nen ons past. Of het nou gaat om de 
tocht of ons werkgebied: ook wij stru-
nen elke week weer door dat gebied 
op zoek naar handel. Een wandeleve-
nement is fantastisch”, vervolgt Jan. 
“Wandelen is gezond voor lijf en leden. 
We nemen dan ook elke keer honderd 
startkaarten af voor werknemers en 
familie. Zij doen trouw mee; het ver-

groot de saamhorigheid.” Jan  be-
nadrukt dat niet alleen Notebomers 
Bouwgroep dit evenement een warm 
hart toedraagt: “Ook de andere on-
dernemers uit Lutjegast dragen hun 
steentje bij. Zij zijn even belangrijk. 

Wierda, Peter Poelman, de Boye-
maheerd en Oldenburger zetten 
zich ook allemaal belangeloos in. 
Er moest ook iemand hoofdsponsor 
zijn en dat zijn wij dan. Een tevreden 
hoofdsponsor? Meer dan tevreden”, 
beaamt Jan.
Zelf gaat Jan ook een poging wagen 
de Struuntocht voor het eerst te 
lopen. “Ik heb nu een 13 à 14 kilo-
meter in de benen dus die laatste 
kilometers zullen wel op het tand-

vlees of karakter moeten. Maar dat is 
ook wel weer een uitdaging”, lacht hij. 
“Dat past me. Ook zakelijk heb je niet 
alle wegen al bewandeld en moet je 
soms op karakter door.” Veel wensen 
heeft hij niet voor de 14e. “Ik hoop ge-
woon dat er vierduizend wandelaars 
genieten van het nieuwe, maar ver-
trouwde, Westerkwartier. Deze editie 
ben ik erg enthousiast over de nieuwe 
app. Nieuwe technologie omarmen is 
ook iets wat wij als bedrijf ambiëren. 
En het mooie is dat de Struuntocht 
hiervoor toch weer de samenwer-
king opzoekt. Deze app is ook weer te 
gebruiken door bijvoorbeeld andere 
evenementen of verenigingen. Kennis 
kun je delen. En als je niet kan delen, 
kan je ook niet vermenigvuldigen.” 
Een les die Notebomers Bouwgroep 
als hoofdsponsor alweer twintig jaar 
waarmaakt.

Al in 1864 werd de fundering gelegd 
voor de Bouwgroep die tegenwoor-
dig nog altijd actief is. “Ik denk dat 
het een Johannes is geweest”, lacht 
Jan, “maar dat weet ik niet helemaal 
zeker. Hij begon als timmerman en 
rietdekker; boerentimmerman, zeg 
maar.” Het bedrijf groeide verder van 
generatie op generatie. Jan zelf staat 
alweer als vijfde lichting aan het roer. 
“Onlangs hebben we een directie-
wisseling gehad en bestaat de directie 
uit Jan Dobben en mijzelf”, vertelt hij. 
“Hiermee wordt de traditie verbro-
ken maar is een goede stap naar de 
toekomst gemaakt. De sfeer die een 
familiebedrijf met zich meebrengt wil-
len we beiden zoveel mogelijk hand-
haven.”
Van de Abel Tasmanweg verhuisde 
het bedrijf ooit naar De Wieren, maar 
Lutjegast verlaten deden de Notebo-
mers nooit. Nog altijd komt het over-
grote deel van het personeel uit Lutje-
gast en de directe omgeving en is het 
bedrijf verbonden met dit dorp. “Al-
hoewel het ook vooral wíjzelf zijn die 
erg betrokken zijn bij Lutjegast. Met 
de huidige marktwerking moeten wij 
het niet alleen meer van het dorp heb-
ben”, vertelt Jan. Het bedrijf is dan ook 
de ‘boerentimmer’-werkzaamheden 
van de grondlegger ontgroeid. “Onze 
corebusiness bestaat uit drie pijlers. 
Te weten agrabouw, onderhoud & ver-
bouw en nieuwbouw. Daarnaast doen 
we ook aan projectontwikkeling.”  
Maatwerk, deskundigheid, vakman-
schap en flexibiliteit worden in één 
adem met Notebomers Bouwgroep 
genoemd. “Kenmerkend voor ons? 
We doen wat we zeggen en we zeg-
gen wat we doen”, stelt Jan. “En ja”, 
beaamt hij, “dat is heel fijn bij een ver-
bouwing. We bouwen op vertrouwen, 
ook zo’n slogan die we graag gebrui-
ken. En dat moet je ook waar maken 
hè?”
De Struuntocht heeft een speciaal 
plekje in het hart van dit bedrijf en Jan 
zelf. Als voorzitter van Dorpsbelangen 
van Lutjegast is hij blij met een evene-
ment als deze dat het dorp op de kaart 
zet. En met zijn rol als hoofdsponsor 
is hij meer dan tevreden. “Vanaf dag 
één al zijn we betrokken bij de Struun-
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Notebomers Bouwgroep vijfde keer hoofdsponsor

“We maken samen iets groot”

STREEK – Aan het weer zal het komende zaterdag niet liggen. Het lijkt pri-
ma ‘struunweer’ te worden. De oude tropische orkaan ‘Dorian’ zorgt voor 
het ontstaan van een hogedrukgebied in de buurt van ons land. Daardoor 
worden storingen op afstand gehouden. Neerslag hoeven we dan ook niet 
te verwachten en dus kunnen de paraplu’s en regenjassen gewoon thuis 
blijven. Het hogedrukgebied ligt deels op de Noordzee en daar komt de 
aanvoer dan ook vandaan. Hoewel er geen storingen op ons afkomen met 
regen kunnen er wel wolkenvelden overtrekken. Bij gebrek aan stroming 
willen die nog wel eens hardnekkig zijn en die kans is er zaterdag. Of beter 
gezegd: kansje. Ik ga er vanuit dat de wolken de strijd van de zon zullen ver-
liezen en dat we de zon regelmatig kunnen begroeten. Helemaal stralend 
zal het dus niet zijn. Verder is het erg rustig weer, er staat een vriendelijk 
kabbelend noordwestenwindje, rond kracht 2, hooguit 3 in de loop van de 
dag. Met 17 of 18 graden zijn ook de temperaturen dik in orde. Niet te warm 
en misschien denken sommige mensen dat 18 graden wat aan de frisse 
kant is. Echter, bij weinig wind en in de zon zal het een stuk warmer aan-
voelen. Kortom: echt weer om op struun te gaan!

LUTJEGAST – Wie Lutjegast zegt, zegt Struuntocht, maar ook: Notebo-
mers Bouwgroep. Een bedrijf letterlijk bouwend op meer dan 100 jaar 
historie; immer geworteld in Lutjegast. Trouwe en vooral tevreden 
hoofdsponsor van de Struuntocht, ook weer deze vijfde editie. “Als je met 
elkaar iets groot wilt maken, moet je er continuïteit aan geven”, aldus 
directeur Jan Notebomer.

STREEK – Nog even en het is zo-
ver, zaterdag 14 september 2019. 
De dag waarop de inwoners van 
Zuidhorn, Enumatil,  Boerakker, 
Grootegast en Lutjegast 4.500 
wandelaars hopen te ontvangen, 
tezamen met hun supporters. De 
dag waarop deze dorpen in het 
brandpunt van de belangstelling 
staan, want ook radio, tv en krant 
zullen niet ontbreken. Daarom wil 
de organisatie alle inwoners van 
het Westerkwartier en omliggende 
gemeenten informeren over een 
aantal belangrijke zaken.

Start
Vanaf 7.30 uur tot 10.00 uur starten 
de deelnemers in Lutjegast, waarna 
ze met bussen naar Zuidhorn wor-
den gebracht. Vanaf daar zullen zij 
via een mooie en natuurrijke route 
terugwandelen naar de finish in Lut-
jegast.

Oversteken
Vooral op drukke plaatsen, zullen 
wandelaars worden geassisteerd 
door verkeersregelaars bij het over-
steken en vraagt de organisatie het 
overige verkeer hun snelheid te ma-
tigen. Wilt u verder meehelpen de 
route autovrij te houden door op uw 
erf te parkeren of tijdelijk elders?

Activiteiten
Op diverse plaatsen in de gemeente 
zijn activiteiten gepland, ook als 
niet-deelnemer de moeite waard 
om even te bezoeken. Gaat u op 
deze uitnodiging in, wilt u dan geen 
gebruik maken van de wandel- en 
fietspaden, waar ook de deelnemers 
langs gaan?! Niets is zo hinderlijk 
voor wandelaars, als constant op 
de hielen te worden gereden door 
andere verkeersdeelnemers. Graag 
uw medewerking en begrip.  
   
Bezienswaardigheden
Heeft u een bijzondere hobby? 
Maakt u zelf graag muziek? Als u de 
deelnemers hier getuige van wilt la-
ten zijn, dan kan dat. Bijvoorbeeld op 
uw eigen erf of op een plekje, waar 
geen andere activiteit is. 

Aanmoedigingen
Of ze het allemaal volhouden, de 
4.500 deelnemers, is de vraag. In ie-
der geval kunt u ze helpen, bijvoor-
beeld door het aanbieden van wa-
ter (vooral bij warm weer) en door 
uw aanmoedigingen. Spandoeken 
langs en over de weg kunnen ook 
helpen en zijn vaak een feestelijk 
gezicht.

Honden
Wilt u uw huisdier deze dag aange-
lijnd houden?

Vlaggen
Om onze dorpen een feestelijk aan-
zien te geven, stellen we het op prijs 
als u deze dag de vlag uitsteekt.

Finish
Vanaf ongeveer 13.00 uur verwach-
ten we de eerste deelnemers weer 
terug in Lutjegast, vanaf de Abel 
Tasmanweg komen zij weer aan op 
de Torenkamp. Bij de finish wordt 
een echt feest georganiseerd, met 
veel muziek en dans. Voor de toe-
schouwers dus erg interessant, ook 

hier bent u van harte welkom! Bent 
u van plan de finish in Lutjegast te 
bezoeken en komt u met de auto, 
dan is Lutjegast alleen bereikbaar 
via Grootegast, de Lutjegasterweg 
en de Wieren. Langs de Stations-
weg is een parkeerterrein inge-
richt en kunt u gratis parkeren. De 
parkeerterreinen bevinden zich op 
loopafstand van de finish. Fietsers 
kunnen hun rijwiel parkeren op het 
bewaakte parkeerterrein, volg de 
borden. ’s Avonds vanaf 21.00 uur is 
er een ‘Blarenbal’ in de feesttent op 
de Torenkamp, de coverband Virus 
verzorgt een spetterend optreden. 
U bent ook hier van harte welkom! 
Toegang is gratis.

Bereikbaarheid Lutjegast 
Vanaf de A7: Komt u met de auto 
vanaf de A7 dan neemt u (ivm weg-
werkzaamheden in Doezum) de af-
slag Boerakker (afrit 33) en vervolgt 
u de weg (N388) richting Grootegast, 
Sebaldeburen. Eind van de Mun-
nikeweg linksaf richting Grootegast 
en de weg vervolgen (N980) tot in 
Grootegast (niet afslaan richting 
Grijpskerk). In Grootegast afslag 
Hoofdstraat nemen en aan het eind 
van de Hoofdstraat rechtsaf richting 
Lutjegast.

Vanaf Stroobos: Komt u met de auto 
vanaf richting Stroobos dan neemt u 
in Stroobos de brug over het Prinses 
Margrietkanaal en vervolgt u de weg 
richting Doezum (Eesterweg). Op de 
Eesterweg slaat u na enkele kilo-
meters linksaf de Bombay in rich-
ting Lutjegast. Eind van de Bombay 
linksaf naar Lutjegast.

Vanaf Zuidhorn: Komt u vanaf rich-
ting Zuidhorn dan neemt u de Pro-
vincialeweg (N980) van Sebaldebu-
ren naar Grootegast. In Grootegast 
afslag Hoofdstraat nemen en aan 
het eind van de Hoofdstraat rechtsaf 
richting Lutjegast.

Vanaf Grijpskerk: Komt u vanaf 
Grijpskerk dan gaat u via de Wold-
weg (N388) richting Grootegast. 
Einde Woldweg rechtsaf richting 
Grootegast (N980). In Grootegast 
afslag Hoofdstraat nemen en aan 
het eind van de Hoofdstraat rechtsaf 
richting Lutjegast.

Ontsluiting en Parkeerverboden
Van 6.00 tot 23.00 uur geldt langs 
alle wegen in Lutjegast een stop-
verbod, dit gebeurt op last van de 
hulpverleningsdiensten (politie, 
brandweer en ambulance). Parke-
ren voor zowel auto’s als fietsen kan 
zaterdag gratis op weilanden langs 
de Stationsweg. Volgt u de borden 
naar de parkeerplaats als u van de 
Wieren het dorp in komt rijden. Het 
dorp wordt tussen 6.00 en 21.00 uur 
zoveel als mogelijk autovrij gehou-
den, alleen via de Lutjegasterweg 
en de Wieren  kunnen deelnemers 
naar en van de parkeerterreinen rij-
den. Verder wordt het dorp deze dag 
afgesloten voor autoverkeer. 

Kort samengevat : u komt het dorp 
niet in of uit via de Abel Tasmanweg 
(tussen 6 en 19 uur), u kunt het 
dorp niet in of uit via Eibersburen 
(tussen 6 en 12 uur), alleen de Wie-
ren blijft de gehele dag geopend.

Praktische informatie

BIJLAGE

STRUUn
T    CHT

Weersvoorspelling zaterdag 14 september 

Prima ‘struunweer’ 
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