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Vinkega 

Onderneemt! 
 

 

Zondag 7 september 2014 | 11.00 – 17.00 uur 

 

 

Paardensportcentrum De Zuidstroom | Noordwolderweg 8A, Vinkega 
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Vinkega Onderneemt! 
Een bedrijvig dorp presenteert zich.

Vinkega is een ondernemend dorp in de Friese 

gemeente Weststellingwerf. Ruim 200 inwoners op zo’n 

70 adressen zorgen voor ruim 60 inschrijvingen bij de 

Kamer van Koophandel. Vinkega is daarmee een 

voorbeeld van vitaal en ondernemend platte land. 

Bedrijvendag 
Op zondag 7 september 2014 presenteren ruim 20 

ondernemers en organisaties uit Vinkega hun bedrijf. 

Dit gebeurt in de rijhal van Paardensportcentrum De 

Zuidstroom aan de Noordwolderweg 8a in Vinkega. De 

opening is om 11.00 uur door Burgemeester Gerard van 

Klaveren. Tot 17.00 uur zijn er diverse 

productpresentaties en kunt u de ondernemers 

spreken.  

Organisatie 
De bedrijvendag is georganiseerd in samenwerking met 

de Vereniging voor het plaatselijk belang Vinkega. Het 

Rabobank dorpenfonds heeft deze bedrijvendag mede 

mogelijk gemaakt. 

Het organisatieteam bestond uit Sierd van Veen (PSC de 

Zuidstroom), Jules Postuma (PACauto), Niek van Schie 

(Nemus), Joke Snijder (NEI praktijk Joke Snijder) Rino 

Bosma en Roelien de Vries (R. Bosma Groenprojecten). 

Deze brochure is mede mogelijk gemaakt door: 

 Vermilion Energy 

 Gemeente Weststellingwerf 

 FrieslandCampina 

Ontwerp en samenstelling van brochure en website, 

fotografie pagina’s 1, 4, 9, 12, 18: Niek van Schie. 

 

 

 

 

 

Deelnemers 
De volgende bedrijven en organisaties nemen deel aan 

de bedrijvendag Vinkega onderneemt! Achter de 

bedrijfsnamen staat de pagina in deze brochure met 

bedrijfspresentaties. 

 Lugtenberg Mechanisatie (p. 4) 

 Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf (p. 5) 

 NEI-praktijk Joke Snijder (p. 6) 

 Paardensportcentrum De Zuidstroom (p. 7) 

 LTO Noord (p.8) 

 Nemus | auditing, consultancy, training (p. 9) 

 PAC Auto | Volvo specialist van het noorden (p. 10) 

 Partyandfun.nl (p. 11) 

 Maatschap Van ’t Klooster-de Vries (p. 12) 

 Kado-laten-maken.nl (p. 13) 

 Care for Weight | Praktijk Carree (p. 14) 

 R. Bosma Groenprojecten (p. 15) 

 Vlechterij Vinkenslag (p. 16) 

 Stichting Behoud Finkege (p. 17) 

 Niek van Schie | Fotografie (p. 18) 

 De Jong & Laan accountants (p. 19) 

 TD-Support (p. 20) 

 Autobedrijf Woudstra Auto’s (p. 21) 

 AES Bedrijfskleding (p. 22) 

 Loonbedrijf Vinkega (p. 23) 

 Hoefsmederij Van den Berg 

 Veehandel Edwin Jans 

 

Zondag 7 september 2014 

11.00 – 17.00 uur 

 

Paardensportcentrum De Zuidstroom 

Noordwolderweg 8A, Vinkega 
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Mechanisatiebedrijf Lugtenberg 
Dealer voor Massey Ferguson, Krone, Jako, Schrijver, Peecon, Schuitemaker.

Op 06 juli 1986 startten Bernard en Herman Lugtenberg 

met Mechanisatiebedrijf Lugtenberg. Sinds 1992 is het 

bedrijf officieel dealer van Massey Ferguson tractoren. 

Tevens zijn zij dealer van: Krone landbouw machines, 

Jako landbouw machines, Schrijver landbouw machines, 

Peecon landbouw machines, Schuitemaker landbouw 

machines, Schrijver stalinrichtingen en Total agri 

smeermiddelen. 

Twee werkplaatsen 
Het is een modern bedrijf met 2 gescheiden 

werkplaatsen. Een voor reparatie van werktuigen en 

constructie werkzaamheden en 1 voor tractoren. Tussen 

deze 2 werkplaatsen zit centraal het magazijn en de 

winkel. Alle ruimtes staan direct in verbinding met 

elkaar. 

Service centraal 
In het bedrijf zijn 7 personen werkzaam die allen VCA 

gediplomeerd zijn. Het bedrijf is lid van de Metaalunie. 

Er zijn 2 bedrijfsbussen in gebruik waarmee een goede 

service gegeven kan worden op locatie bij de klant. 

De klantenkring bestaat uit agrariërs, loonwerkers, het 

bedrijfsleven, overheidsinstellingen en particulieren. 

Het bedrijf is prima bereikbaar voor zowel de klant als 

de leveranciers. 

Gebruikte machines 
Kijk op onze website voor het actuele aanbod van 

gebruikte machines.

Mechanisatiebedrijf Lugtenberg 

 

Bernard en Herman Lugtenberg 

Noordwolderweg 19 

8393 RC  Vinkega 

www.lugtenberg.nl 

info@lugtenberg.nl 

0561-432374 
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Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf 
Vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer Weststellingwerf.

Sinds 1998 werken ruim 130 agrariërs in 

Weststellingwerf samen aan het combineren van natuur 

en landschap met een efficiënt boerenbedrijf. 

In weidevogelcollectieven worden nesten beschermd, 

op ruim 1250 hectare wordt fourageergebied voor 

ganzen aangeboden en 58 kilometer berm met een 

oppervlakte van 26 hectare wordt ecologisch beheerd. 

Ecologisch bermbeheer 
Het onderhoud van de bermen zoals de gemeente dat 

gewoonlijk doet, leidt tot een eentonige begroeiing en 

veel onkruidzaden bij boeren in het land. 

Het ecologisch beheer bestaat uit het twee keer volledig 

maaien van de berm en het afvoeren van het maaisel. 

Dit leidt tot significant betere en mooiere bermen. 

In 5 gebieden beheren wij 25 hectare berm met de 

bijbehorende 60 kilometer slootrand. De leden die zich 

hiervoor inzetten krijgen van de gemeente hun kosten 

vergoed volgens loonwerkertarief. 

Collectief weidevogelbeheer 
In Weststellingwerf doen 53 agrariërs op 2000 hectare 

al het mogelijke om de weidevogels te beschermen. 

Onmisbaar hierbij is de samenwerking met leden van de 

Vogelwacht die als vaste nazorgers heel veel hulp en 

kennis bieden. Zij assisteren bij het zoeken en 

registreren van alle nesten. 

Samen werken we aan het verder professionaliseren 

van de werkwijze. Zoals door het vergroten van de 

kennis over weidevogels en hun leefgebieden, hun 

voedselpakket, hun natuurlijke vijanden, enzovoort. 

Agrarische natuur in Vinkega 
Het ecologisch bermbeheer op de Vinkegavaartweg en 

de Molenburen is heel succesvol. Al in 1999 is Agrarisch 

Natuurbeheer Weststellingwerf gestart met het twee 

keer per jaar maaien van de bermen, het maaisel af te 

voeren en in het najaar het slootgoed snel af te voeren. 

Deze ecologische werkwijze heeft succes: de bermen 

verschralen en worden bloemrijker. 

Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf 

 

Afke Kester 

Westvierdeparten 2A 

8391 XS Noordwolde 

www.vanlweststellingwerf.nl 

a.kester2@kpnplanet.nl 

0561-433252 
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NEI-Praktijk Joke Snijder 
Als het met u of uw gezondheid even anders loopt dan gepland.

Wat is NEI? 
NEI (Neuro Emotionele Integratie) is een therapie 

waarmee onverwerkte emoties en incidenten worden 

aangepakt, zonder dat daar een herbeleving voor nodig 

is. NEI is een proces om tot (verrassende) inzichten te 

komen die met andere technieken misschien niet 

worden bereikt. NEI is geschikt voor mensen van alle 

leeftijden. NEI noem ik, het opruimen van oude 

energieën. Ouderwets een grote schoonmaak houden 

dus. 

Wat kan ik voor u doen? 
Ik kan door middel van spiertesten kijken wat de 

daadwerkelijke oorzaak van uw probleem of klacht is. Ik 

werk niet met een vast gesteld ziektebeeld als reuma, 

astma of ADHD, maar ik werk met de 

symptomen/klachten die u heeft. Dus pijnlijke en/of 

gezwollen gewrichten, benauwdheid of moeilijk kunnen 

concentreren. Door me daar op te richten en de 

oorsprong te achterhalen ruim ik kortweg gezegd, de 

oude energie die het probleem veroorzaakt op, 

waardoor uw klachten ook weg zijn.  

Soms wil het werken met de spiertest, om wat voor 

reden dan ook, (tijdelijk) niet. Dan kan ik u energetisch 

behandelen. Ook op deze manier ruim ik oude 

energieën op. En zorg voor een betere doorstroming 

van de energiebanen. Vaak gebruik ik hierbij de 

symbolen van Sonia Bos. Deze symbolen dragen er toe 

bij dat u de oude energieën makkelijker loslaat en de 

nieuwe energie beter integreert en verankert. 

Een consult in deze praktijk duurt ongeveer anderhalf 

uur en bestaat uit een NEI-behandeling of een 

energetische behandeling of een combinatie daarvan. 

Ook krijgt u handvatten of richtlijnen mee om thuis 

verder te werken aan uw genezingsproces. Afhankelijk 

van de oorzaak van u klacht bent u 2 à 5 behandelingen 

nodig om van uw klacht en/of probleem af te zijn. 

Wilt u een afspraak maken en/of weten wat NEI binnen 

deze praktijk voor u kan doen? 

Kijk dan op www.jokesnijder.nl of bel 06-13808508. 

 

 
NEI-Praktijk Joke Snijder 

 

Noordwolderweg 32 

8393 RG Vinkega 

www.jokesnijder.nl 

06-13808508 



 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paardensportcentrum De Zuidstroom 
De plek voor paard, evenement en vereniging.

Paardensportcentrum De Zuidstroom is een echt 

familiebedrijf en in 2009 opgericht. Er is plaats voor 53 

pensionpaarden. Men kan gebruik maken van onze 

binnenbak van 122 x 24 meter. Deze is onderverdeeld in 

drie bakken van 40 meter, dus altijd plaats om te rijden. 

De longeercirkel en de buitenbak van 60 x 20. 

Heerlijk uitrijden op ons 13 hectare achterland. In het 

achterland is een galoppeer pad, een waadvijver, waar 

je paard kan waden, maar je kan er ook zwemmen met 

je paard.  

Pensionpaarden staan hier in een ruime, goed 

geventileerde ruimte met veel licht. Wij bieden 

volpension, d.w.z. wij mesten en strooien, voeren 

ruwvoer en krachtvoer en de paarden gaan overdag in 

de wei. Een wasplaats aanwezig. Mocht u alleen willen 

overwinteren, dan kan dat ook! 

Evenement organiseren: Welkom zijn alle initiatieven en 

ideeën die een meerwaarde geven aan de ruiter of het 

paard. Door samenwerking en elkaar te ontzorgen 

kunnen we elk initiatief tot een mooi resultaat brengen. 

Beschikbaar zijn de binnenbak, springhindernissen, 

crosshindernissen, witte kunststof dressuurbaan 60x20, 

juryhokjes met verwarming en digitale 

uitslagverwerking. Ook is er een ruime, verwarmde 

cursusruimte met beamer voor presentaties. Deze 

ruimte is ook geschikt voor vergaderingen. 

Enkele voorbeelden: Dressuurwedstrijden, 

springwedstrijden, indoorcross, outdoor cross, 

indoormarathons, clinics. 

Verenigingen :Er zijn verschillende verenigingen die hun 

verenigingslessen in ons paardensportcentrum geven. 

Gastruiters: Wilt u incidenteel (b.v. slecht weer) gebruik 

maken van een binnenbak, dat kan. U betaalt dan per 

keer. Ook is er een winter abonnement, u kunt dan 

rijden zo vaak u wilt van 1 oktober tot 1 april.  

Zoekt u dus een plek uw paard, uw evenement, uw 

vereniging of wilt u binnen rijden met of zonder 

instructie? Komt u dan gerust langs voor een indruk en 

meer informatie. 

Paardensportcentrum De Zuidstroom 

 

Lammert, Jeanette en Sierd van Veen 

Noordwolderweg 8a 

8393 RE Vinkega 

www.dezuidstroomvinkega.nl 

info@dezuidstroomvinkega.nl 

0561-431443 
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LTO Noord 
Beter met minder.

Nederlandse boeren en tuinders zijn wereldwijd 

toonaangevend in het produceren van kwalitatief 

hoogwaardig, veilig, smaakvol en gezond voedsel en het 

beheer en aankleding van de groene ruimte. Met 

ondernemerschap, kennis, maatschappelijke 

betrokkenheid en duurzame, efficiënte productie staat 

de Nederlandse agrosector mondiaal aan de top. Zij is 

niet alleen de groene motor van de nationale economie 

maar levert ook een belangrijke bijdrage aan de 

kwaliteit van de leefomgeving en zoekt actief naar 

oplossingen voor maatschappelijk problemen. 

Uitdagingen in de toekomst 
De uitdagingen voor de toekomst voor Nederlandse 

boeren en tuinders zijn enorm. 

LTO Nederland zet deze uitdagingen om in een 

concurrerende, duurzame, innovatieve toekomst voor 

boeren en tuinders. Boeren en tuinders zijn samen met 

de maatschappij op zoek naar houdbare oplossingen op 

terreinen als gewasbescherming, schaalvergroting, 

diergezondheid en dierenwelzijn, volksgezondheid, en 

de wens van burgers: een aantrekkelijk landelijk gebied. 

Dit vanuit het motto ‘Beter met minder’  

Beter produceren kan met minder energie, minder 

grondstoffen en minder emissies. 

Kortom, duurzamer produceren in de ruimste zin van 

het woord, gebaseerd op respect voor mens, dier, plant 

en omgeving. Maatschappijbewust en duurzamer, daar 

hebben ondernemers ruimte voor nodig. Letterlijk en 

figuurlijk, in land en in regels. 

Agrarisch Weststellingwerf 
Ook in Weststellingwerf draagt het LTO Noord 

afdelingsbestuur haar steentje bij. Het afdelingsbestuur 

onderhoudt hiervoor een intensief contact met de 

gemeente, zeker de afgelopen jaren waarin het 

Bestemmingsplan Buitengebied werd opgesteld. Maar 

ook onderwerpen als: de bermen, het aankopen van 

grond voor natuurontwikkeling, sneeuwruimen, 

composteren, etc. zijn in de afgelopen jaren besproken. 

Het afdelingsbestuur organiseert jaarlijks meerdere 

bijeenkomsten en excursies voor de leden waarin 

uiteenlopende onderwerpen aan de orde komen. 

Voorbeelden zijn: een nieuwe manier van voeren, 

brandveiligheid, verminderen van het antibioticagebruik 

of erfrecht. Belangrijk daarbij zijn de gezelligheid en de 

onderlinge contacten. 

Om de agrarische sector te tonen aan de burgers in 

onze gemeente is er een PR commissie ingesteld. De 

commissie bezoekt basisscholen, staat op het 

Lindefestival, de Fietsvierdaagse en nu ook op VINKEGA 

ONDERNEEMT. 

In Vinkega bevinden zich 8 agrariërs; meest 

melkveehouders maar ook een varkenshouderij en een 

paardensportcentrum. 

 

 

 

LTO Noord, Afdeling Weststellingwerf 

PR-commissie 

 

J.T. Lugtenberg 

Zuiderweg 48 

8393 KT Vinkega 

www.lto.nl 

jtlugtenberg@hotmail.com 

06-23733820 
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Nemus 
Management systemen voor organisatie en communicatie.

Centraal in de dienstverlening van Nemus staan de 

doelen en strategie van uw bedrijf. Met meer dan 25 

jaar ervaring in auditing, consultancy en training kan 

Nemus u ondersteunen in het realiseren van uw 

strategie en doelen. 

Audits 
Een audit door Nemus is een systematisch en 

onafhankelijk onderzoek in uw organisatie. Het geeft u 

inzicht in wat goed gaat en wat beter kan in uw 

bedrijfsvoering. Audits zijn altijd onderdeel van 

management systemen voor kwaliteit, veiligheid en 

milieu. Ook kunt u audits inzetten bij de beoordeling 

van uw leveranciers. 

Nemus kan u van dienst zijn als gekwalificeerd lead 

auditor voor kwaliteit (CQA, ISO) en veiligheid (VCA). 

Consultancy 
Alle bedrijven organiseren en communiceren. Dit vraagt 

om processen en systemen die aansluiten op uw 

strategie en doelen. Nemus werkt hierin vaak met de 

Business Model Canvas. Dit model is de basis voor een 

grotere zelfkennis en omgevingsbewustzijn. 

Management systemen kennen vaak één thema. Nemus 

heeft veel ervaring in het opzetten en onderhouden van 

systemen voor kwaliteit (ISO 9001, Groenkeur), milieu 

(ISO 14001), veiligheid (VCA) en maatschappelijk 

verantwoord ondernemen (MVO). 

Deze systemen zijn goed te integreren tot één bedrijfs 

management systeem. Hiervoor heeft Nemus een eigen 

concept ontwikkeld: IMSite. Elke bedrijfsvoering laat 

zich samenvatten in de begrippen inspireren, 

mobiliseren, creëren en reflecteren. 

Nemus kan u van dienst zijn als gediplomeerd 

veiligheidskundige (MVK) en kwalititeitskundige (CQE). 

Trainingen 
Nemus ontwikkelt en verzorgt trainingen op het gebied 

van communicatie met fotografie, strategie van bedrijf 

en beroep en integrale management systemen. 

Het lijkt een breed werkterrein, maar uiteindelijk komt 

alles neer op organiseren en vooral communiceren. 

Graag vertel ik u meer over wat dit voor u kan 

betekenen. 

 

Nemus 

 

Niek van Schie 

Zuiderweg 28 

8393 KT Vinkega 

www.nemus.nl 

info@nemus.nl 

06-52638130 
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PAC auto 
Uw Volvo specialist van het noorden.

PACAUTO is een autobedrijf. Veertien jaar geleden zijn 

wij begonnen met ons bedrijf. In het allereerste begin 

handelden we in verschillende automerken maar al heel 

snel hebben we ons gespecialiseerd in het merk Volvo. 

En daar zijn we erg trots op. 

In de loop der jaren hebben we een trouwe 

klantenkring uit het hele land opgebouwd. 

Goede service, kennis en betrouwbaarheid is voor ons 

heel belangrijk, we kopen alleen auto’s in waar we zelf 

volledig achterstaan met een sluitende 

achtergrondhistorie. 

Inruil van uw huidige auto is uiteraard mogelijk, of een 

zoekopdracht naar een specifieke Volvo is natuurlijk een 

optie! 

Wilt u een afspraak maken voor een bezichtiging of een 

proefrit dan kunt u altijd vrijblijvend telefonisch of via 

de website contact met ons opnemen. 

Kijkt u vooral op onze website voor het actuele aanbod. 

 

 

PAC auto 

 

Julius Posthuma en Esther Donker 

Noordwolderweg 29 

8393 RC Vinkega 

www.pacauto.nl 

info@pacauto.nl 

0561-446006 

06-51025626 
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Party and Fun 
Wilt u feest, sport of spel… Wij regelen het wel!

Party and Fun is een jong en enthousiast bedrijf voor de 

verhuur van springkussens, geboorte & jubileum 

objecten, opblaasbare attracties, zeskampspellen, oud 

Hollandse spellen in een nieuw jasje en partyproducten 

zoals suikerspin- popcorn- en slush-puppy machine. Ons 

bedrijf is in 2014 opgericht en kenmerkt zich door: 

Een redelijke prijs: Wij willen dat onze artikelen voor 

ieder betaalbaar zijn, dus hanteren wij voor elk product 

een redelijke prijs. 

Kwalitatief hoogstaande producten: Vanzelfsprekend 

voldoet al het materiaal aan alle gestelde eisen op het 

gebied van veiligheid, hygiëne en kwaliteit. Al onze 

attracties bezitten een Certificaat van Goedkeuring. 

De beste service: Party and Fun wil u, als klant, optimaal 

bedienen. U organiseert een feestelijk moment en u wilt 

graag dat alles op rolletjes loopt. Wij willen dat ook! 

Daarom bieden wij u gratis advies, afhaalmogelijkheid, 

bezorgen met hulp bij opzetten en afbreken (in overleg) 

en een duidelijke handleiding. 

Springkussens 
Wij hebben verschillende soorten springkussens met en 

zonder dak en verschillende vormen en maten. Om de 

springkussens op te zetten heeft u twee personen en 

stroom nodig. De gemiddelde tijd voor het opzetten is 

20 minuten. Springkussens passen niet in de auto, een 

aanhanger is dus noodzakelijk. 

De geboorte en jubileum objecten kunnen in de auto 

vervoerd worden. Het opzetten moet met 2 personen 

om beschadiging te voorkomen. Ook hier is stroom voor 

nodig. 

Party and Fun 

 

Bertha Klarenberg 

Zuiderweg 52 

8393 KT Vinkega 

www.partyandfun.nl 

info@partyandfun.nl 

06-20114353 
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Fam. Van ’t Klooster 
Gesloten Varkensbedrijf en Melkveehouderij.

In 1956 kochten mijn ouders het bedrijf aan de 

Westvierdeparten 18 in Vinkega. Ze begonnen met 8 

koeien, 5 zeugen en 200 kippen. Na verbouwingen en 

ruilverkaveling kwamen er meer koeien en varkens en 

verdwenen de legkippen. 

In 1987 nam ik het bedrijf over samen met mijn vrouw 

en gingen mijn ouders aan de overkant van de weg 

wonen. Toen bestond het bedrijf inmiddels uit 90 

zeugen en 40 koeien. 

Inmiddels hebben we regelmatig hulp van beide zoons 

die plannen hebben om het bedrijf over te nemen. 

Beiden studeren nu nog. 

Nieuwbouw 
Tot voor kort bestond het bedrijf uit 45 melkkoeien en 

30 stuks jongvee, 200 fokzeugen en 1000 biggen. Met 2 

jongens in de startblokken is er besloten om zelf alle 

biggen te gaan opfokken tot slachtrijpe varkens van 120 

kilo. Daarom is er een nieuwe stal gerealiseerd voor 

2100 vleesvarkens. Op de onderste foto staat deze 

nieuwe stal links. 

Op 23 augustus 2014 hielden we een open dag om 

geïnteresseerden te laten zien wat er op het bedrijf 

bijgebouwd is. 

Bent u benieuwd naar hoe het er op een gemengd 

bedrijf met varkens en koeien aan toe gaat? Kom dan 

gerust naar onze stand en stel uw vragen! 

Ook ontvangen wij met enige regelmaat schoolklassen 

die het bedrijf bezoeken, ervaren en dan een speurtocht 

doen om te kijken wat ze er nog van weten. 

Van fok tot kok 
Meer weten over de varkenshouderij en wat er aan 

voorafgaat voordat het als vlees op je bord verschijnt? 

Kijk dan op www.vleesvanfoktotkok.nl en ga dan op de 

site links onderaan naar de film van fok tot kok. 

 

Gesloten Varkensbedrijf en Melkveehouderij 

Fam. Van ‘t Klooster 

 

Henk van ‘t Klooster 

Westvierdeparten 18 

8393 XV Vinkega 

klooster-devries@comveeweb.nl 

06-516789777 
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Kado-laten-maken.nl 
Accessoires, knuffels, gehaakte baby artikelen, plaids en kinderkleding.

Kado-laten-maken.nl is speciaal bedoeld voor Kado-

ideeën maar vooral ook voor uw bestellingen. 

Geen geslenter in de stad op zoek naar een kado maar 

eenvoudig vanachter de computer kiezen en bestellen! 

Wij bieden u kado’s voor vrijwel alle prijsklassen; zowel 

standaard configuraties maar ook voor kado’s die wij in 

overleg met u samenstellen. 

U kunt bij ons terecht voor 1 pakketje maar ook voor 

bijv. 100 pakketjes. 

Vanzelfsprekend hebben wij ook kado-bonnen die de 

ontvanger naar eigen inzicht bij ons kan besteden. 

Houdt u er wel rekening mee dat eventueel bestelde 

kado’s wellicht onderhevig zijn aan verzendkosten; wij 

hanteren de gangbare TNT-Post tarieven. 

Wij maken ook leuke cadeaus voor verjaardagen, 

jubileum, trouwerijen. En natuurlijk kunt u terecht voor 

een leuk kerstpakket. 

Voor meer informatie mail naar: info@kado-laten-

maken.nl. 

Kado-laten-maken.nl 

 

Wil Palte 

Noordwolderweg 45 

8393 RD Vinkega 

www.kado-laten-maken.nl 

info@kado-laten-maken.nl 

06-13536450 
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Care for Weight 
Irma Carree – Gewichtsconsulent.

Ik ben werkzaam als gewichtsconsulent bij Care for 

Weight in de regio Wolvega. Een gezond gewicht 

bereiken en behouden kan moeilijk zijn. Toch is een 

gezond en stabiel gewicht mogelijk door de juiste 

keuzes te maken met betrekking tot voeding en 

beweging. Geen tijdelijke gewichtsafname, maar een 

verandering in leefstijl die ook vol te houden is. 

Daarnaast begeleid ik kinderen met (beginnend) 

overgewicht. Uw kind leert spelenderwijs op een leuke 

manier gezond te eten en voldoende te bewegen. 

Het motto van Care for Weight is niet voor niks 

“gewoon doen”. 

Gewoon doen 
Voor een gezond eetpatroon gebruikt u het “Happy 

Weight” coach boek. Deze methodiek is gebaseerd op 

gezonde voeding volgens de richtlijnen van het 

voedingscentrum. 

Ik sta ingeschreven bij de Beroepsvereniging. De 

Beroepsvereniging biedt duidelijkheid voor u als 

consument met de erkenning van “gediplomeerd 

gewichtsconsulenten” die een hoge en professionele 

kwaliteit bieden, werken met professionele protocollen 

en hun vakkennis actueel houden door bijscholing. 

U staat er niet alleen voor 
Met uw inzet en mijn intensieve begeleiding en 

coaching, zorgen we samen dat uw doelstelling wordt 

gehaald en dat het uiteindelijk uw nieuwe manier van 

leven wordt! 

Care for Weight 

 

Irma Carree, Praktijk Carree 

Noordwolderweg 67 

8393 RD Vinkega 

www.careforweight.nl/irmacarree 

praktijkcarree@careforweight.nl 

06-15149163 
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R. Bosma Groenprojecten 
Ultiem genieten van uw tuin, dat is onze uitdaging.

De tuin is de ideale plek om te ontspannen na een dag 

werken. Lekker wegdromen op het terras naast de 

vijver. De kinderen kunnen er lekker buiten spelen. 

Of gewoon ’s middags genieten van een kopje thee in 

de zon? De tuin is het verlengstuk van uw woning 

waarbij de natuur echt dichtbij komt, met mooie 

bloeiende beplanting, sfeervolle verlichting en gezellige 

terrassen. 

Kortom iedereen heeft zo zijn eigen wensen waar de 

tuin aan moet voldoen. Wij kunnen daarom voor u een 

plan op maat maken, waarin uw eigen aandeel zo groot 

of zo klein is als u zelf wilt. 

Wie zijn wij, wij zijn R Bosma Groenprojecten uit 

Vinkega. Al bijna 10 jaar zijn wij hier in de omgeving 

bezig met hetgeen waar wij goed in zijn. 

Het aanleggen en onderhouden van tuinen 
Meerdere nieuwe tuinen in het noorden van het land 

zijn reeds door ons gerealiseerd, van moderne strakke 

tuinen tot mediterrane romantische tuinen, maar ook 

duurzame tuinen beginnen steeds meer zijn intrede te 

doen. 

Kortom voor het volledige groentraject bent u bij ons 

aan het juiste adres van ontwerp tot en met de aanleg 

en natuurlijk de nazorg en het eventuele onderhoud. 

Neem contact met ons op, vraag een vrijblijvend 

gesprek aan en laat u verrassen met frisse ideeën!!  

Ongediertebestrijding 
Wij zijn EVM gecertificeerd  plaagdierbestrijder. Deze 

opleiding is in 2005 gevolgd in Wageningen waardoor 

wij bijna alle ongedierte voor u kunnen verwijderen.  

Heeft u overlast van bv: houtworm, boktor, wespen of 

ander ongedierte ook daarvoor kunt u bij ons terecht. 

R. Bosma Groenprojecten: goed in groen,  

sterk in bestrijdingswerk! 

R. Bosma Groenprojecten 

 

Rino Bosma en Roelien de Vries 

Noordwolderweg 6 

8393 RE Vinkega 

www.rbosmagroenprojecten.nl 

info@rbosmagroenprojecten.nl 

06-30122256 

0561-430404 
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Vlechterij Vinkenslag 
Manden maken, stoelen matten, decoratief vlechten, workshops.

Sinds 2001 houd ik me bezig met het vlechten met 

wilgentenen en is mijn passie hierin ontstaan. Ik ben 

hiermee begonnen omdat ik gevlochten manden altijd 

heel erg mooi heb gevonden, en daarom dacht ik 

waarom ga ik ze dan niet zelf maken? 

Verschillende technieken 
Om verschillende technieken onder de knie te krijgen 

heb ik veel workshops gevolgd, maar ook nu is er nog 

veel te leren. Mijn eerste workshop was in het 

Nationaal Vlechtmuseum te Noordwolde. Dit was een 

kerstklok. Tegenwoordig maak ik manden in 

verschillende maten en vormen, rond, ovaal, rechthoek. 

Dit kan op maat gemaakt zijn, maar ook een 

willekeurige maat. 

De manden worden gemaakt van wilgentenen. Deze 

worden speciaal gekweekt in waterrijke gebieden met 

vruchtbare grond, grienden genaamd. Wilg is een mooi 

natuurlijk materiaal wat met eenvoudige 

gereedschappen kan worden bewerkt tot mooie 

werkstukken.  

Sinds 2005 houd ik mij ook bezig het vlechten van een 

gaatjesmat op oude stoelen. Dit wordt gevlochten met 

rotan scheentjes. De mat wordt opgebouwd uit 6 

verschillende lagen vlechtwerk. 

Workshops 
Wilt u ook leren vlechten kijk dan eens op mijn website 

www.vlechterijvinkenslag.nl. Daar kunt u de 

aangeboden workshops bekijken en u aanmelden. 

 

Vlechterij Vinkenslag 

 

Jannie Hakman 

Zuiderweg 30 

8393 KT Vinkega 

www.vlechterijvinkenslag.nl 

info@vlechterijvinkenslag.nl 

06-11076447 
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Stichting Behoud Finkege 
Behoud van het kerkgebouw in Vinkega.

Stichting Behoud Finkege, opgericht  27 juni 2007 met 

als doel het kerkgebouw als beeldbepalend element 

voor Vinkega en omgeving te behouden. 

Het doel om het kerkgebouw te behouden is 

gerealiseerd door middel van het kopen van aandelen à 

€250,- door de bevolking. Hierdoor is het benodigde 

bedrag van €36.500,- bijeen gebracht. Het 

karakteristieke gebouw is nu eigendom van het dorp 

Vinkega. 

Het tweede doel is de uitdaging aangaan om het 

interieur en het exterieur geschikt te maken om als 

gemeenschapsruimte te kunnen fungeren, een ruimte 

van en voor de bevolking zal het gemeenschapsleven 

enorm stimuleren. 

Het bijzondere is dat er reeds een foto expositie van 

Marije Kuiper heeft plaats gevonden, twee inwoners 

elkaar in het jaar 2013 het ja-woord hebben gegeven, 

een echte trouwplechtigheid sinds minimaal 40 jaar. In 

de zomer van 2014 zijn er zomeryoga lessen verzorgd in 

het kerkgebouw. Men weet het gebouw steeds vaker te 

vinden. Het geeft ook de verscheidenheid van functies 

van het gebouw aan. Expositie ruimte, trouwlocatie en 

zomer sessies yoga. Dit kan alleen nog maar verder 

uitgroeien. 

De financiële middelen voor het tweede doel, het 

aanleggen van de basisbehoeften water elektriciteit, 

sanitair en afvoer zijn inmiddels toegezegd door de 

provincie Fryslân, de Gemeente Weststellingwerf, het 

Bercoop fonds, het Coöperatiefonds Rabobank en de 

Meindersma Sybenga Stichting en C.C. 

Weststellingwerf. 

Inmiddels heeft het gebouw de status Gemeentelijk 

Monument gekregen. Hiermee krijgen we de 

gelegenheid om subsidies aan te vragen om de 

buitenkant van het gebouw op de knappen. Het 

schilderwerk, de voegen etc. Dit zal stapsgewijs moeten, 

omdat er ieder jaar een subsidiepot van €40.000,- 

beschikbaar wordt gesteld voor alle gemeentelijke 

monumenten. 

Stichting Behoud Finkege 

 

Jeannette van Veen 

Noordwolderweg 15 

8393 RC Vinkega 

0561-431443 
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Niek van Schie 
Jouw fotografie centraal.

Jouw fotografie staat voor mij centraal. Ik verzorg 

presentaties, mentortrajecten, workshops, trainingen 

en fotobesprekingen. Mijn uitgangspunt hierbij is 

fotograferen is communiceren, met dus jouw 

boodschap als fotograaf centraal. 

Presentaties 
Fotografie is een dankbaar onderwerp voor presentaties 

en lezingen. Bijvoorbeeld over de geschiedenis van de 

fotografie, de actuele ontwikkelingen, hoe beeldtaal 

werkt, wat filosofen hebben geschreven over fotografie 

en ga zo maar door. 

Vanuit mijn specialisatie op het gebied van 

communicatie geef ik inleidingen over de kracht van 

visuele communicatie. Met veel voorbeelden maak ik 

duidelijk hoe onze communicatie de jaatste jaren aan 

het veranderen is. Ook verzorg ik fotobesprekingen 

vanuit een zelf ontwikkeld model. 

Mentorschap 
De leergang fotoreflectie die ik volgde aan de 

Fotovakschool in Amsterdam is de basis van mijn werk 

als mentor bij fotoclubs en voor individuele fotografen. 

Ik richt mij vooral op het versterken van de persoonlijke 

beeldtaal van een fotograaf. Want fotograferen is 

communiceren. Met de juiste kennis van hoe beeldtaal 

werkt en wat jouw eigen boodschap is kun je je als 

fotograaf verder ontwikkelen. Voor fotoclubs die zijn 

aangesloten bij de fotobond is er een mogelijkheid voor 

subsidie. 

Workshops 
De praktijktraining Fotograferen voor Rapporterende 

Professionals en de workshop Strategie voor de 

Creatieve Beroepspraktijk organiseer ik via mijn bedrijf 

Nemus. Wil je leren hoe je zelf foto's kunt bespreken? 

Op basis van een zelf ontwikkeld model verzorg ik korte 

workshops. 

Wil je weten wat ik voor jouw fotografie kan 

betekenen? Neem dan contact op, en ik vertel je over 

hoe, wat en de voorwaarden.  

Website 
Kijk ook eens op www.niekvanschie.nl voor meer 

informatie, mijn portfolio en blog over fotografie. 

 

Niek van Schie | Fotografie  

 

Zuiderweg 28 

8393 KT Vinkega 

www.niekvanschie.nl 

info@niekvanschie.nl 

06-52638130 
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de Jong & Laan 
Ondernemende accountants.

Als ondernemer wilt u meer dan een goede accountant. 

Naast iemand die de jaarrekening verzorgt, wilt u ook 

iemand die meedenkt over uw bedrijf. 

Ondernemende accountants 
De accountants en adviseurs van de Jong & Laan weten 

alles van de verschillende fases van een bedrijf. Wij 

durven namelijk te beweren dat we ook heel 

ondernemend zijn, net als u. We weten hoe het is om 

een bedrijf te beginnen. Welke vragen bij een 

ondernemer door het hoofd spoken, welke emoties 

komen kijken bij een bedrijfsopvolging en hoe u het 

beste een pand kunt financieren. 

700 mensen, 26 vestigingen 
De Jong & Laan is een accountantskantoor in het 

noorden, oosten en midden van Nederland. Ooit zijn we 

met twee man begonnen, inmiddels uitgegroeid tot een 

organisatie met 700 mensen en 26 vestigingen. 

Daarmee zijn we het grootste accountantskantoor in 

ons marktgebied. 

Lokale betrokkenheid 
We geloven in lokale betrokkenheid. Vandaar dat we 

dichtbij de klant zitten. Dat is handig als u een vraag 

heeft of als u eens wat langer met ons wilt sparren over 

de toekomst van uw bedrijf. Een afspraak is zo gemaakt. 

Wat we doen 
Accountancy , belastingadvies, personeelsadvies, 

salarisadministratie, bedrijfsadvies, corporate finance, 

detachering, subsidieadvies en pensioenadvies. 

Onze klanten zijn met name actief in het midden- en 

kleinbedrijf. We adviseren ondernemers in 

uiteenlopende branches en hebben specialisten in de 

agrarische en non-profitsector. 

 

de Jong & Laan accountants belastingadviseurs 

 

Christian van der Steenhoven 

Platinaweg 6, Postbus 22 

8300 AA Emmeloord 

www.jonglaan.nl 

christian.van.der.steenhoven@jonglaan.nl 

0527-613045 

06-51089641 
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TD Support 
Werktuigbouwkundig onderhoud.

TD-SUPPORT verricht werktuigbouwkundig onderhoud 

aan machines en installaties 

Brede ervaring op het gebied van machinerieën tbv 

papier- en kartonindustrie; tevens reparatie en 

onderhoud aan (proceslucht-) ventilatoren, 

luchtbehandelingsinstallaties enz. 

Dienstverlening 
Compleet lageronderhoud tbv roterende machinedelen; 

ventilatoren, pompen, walsen enz. 

Ter plaatse balanceren van roterende 

machineonderdelen (zonder uitbouwen). 

Uitlijnen van aandrijvingen, trillingsanalyses, 

Lagerconditiebeoordelingen dmv trillingsmetingen en 

thermografie tbv onderhoudsplanning en optimalisering 

van smering. 

Advies, levering, aanleg en onderhoud van -centrale- 

smeersystemen.  

Uitvoeren van smeertechnisch onderhoud, opstellen 

smeerschema's, training operators, 

smeermiddelanalyses, ontzorgen door smeersystemen 

op basis van verhuur; fully operational. 

TD Support 

 

Koos Palte 

Postbus 19 

8390 AA  Noordwolde 

www.balanceren.nl | www.rent-a-lube.nl 

www.machinesmering.nl | www.smeerautomaten.nl 

info@balanceren.nl 

0561-475658 
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Woudstra Auto’s 
APK Keuring en onderhoud, bandenservice, occasions en verhuur.

APK keuring en al uw onderhoud 
Wij zijn een Officieel APK Keuringsstation en beschikken 

over vakkundig en bekwaam personeel. We kunnen 

zowel keuringen als ook reparaties verzorgen voor alle 

merken. Als u uw auto bij ons brengt voor een reparatie 

of keuring krijgt u van ons gratis vervangend vervoer. 

Schadeherstel en spuiterij 
Wij beschikken over hoogwaardig 

schadeherstelapparatuur en een professionele spuiterij. 

Dus ook voor al uw schades kunt u bij ons terecht. Wij 

begeleiden u bij het invullen en afhandelen van 

schadeformulieren. 

Bandenservice 
Ook voor nieuwe Winter- of Zomerbanden kunt u bij 

ons terecht. We leveren alle soorten, maten, merken en 

ook Velgen. We hebben de beschikking over apparatuur 

waarmee we banden tot 20 inch kunnen vervangen en 

uitbalanceren. Uitlijnen van uw wielen is nu ook bij ons 

mogelijk. (Opslag van uw banden is bij ons gratis). 

Diagnose & Aircocheck 
Onze werkplaats beschikt over een zeer uitgebreid 

diagnoseapparaat zodat wij voor bijna alle merken 

storingen kunnen uitlezen. Ook hebben we een vol-

automatische aircomachine om uw airco te reinigen en 

bij te vullen. 

Bij ons kunt u ook terecht voor: 

 Goede en betrouwbare occasions 

 Busverhuur (personen en rolstoel) vanaf € 65,- 

per dag  

 Verhuizen? Dit kan nu met onze bakwagen: 

vanaf € 50,- per dag 

Woudstra Auto’s 

 

Jouke Woudstra 

Hoofdstraat West 85 

8391 KA Noordwolde 

www.woudstra-auto.nl 

info@woudstra-auto.nl 

0561-431115 
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AES Bedrijfskleding 
Bedrijfskleding is meer dan alleen een noodzakelijk goed.

In onze showroom van ruim 600 vierkante meter is 

plaats genoeg om de diversiteit van de verschillende 

takken van bedrijfskleding te presenteren en te beleven. 

U vindt hier onder andere kleding voor de beveiliging, 

garage, groenvoorziening, horeca, industrie, 

sportvereniging, school, transport, gezondheidszorg 

etcetera. 

Onze specialisten kunnen u wegwijs maken in de wereld 

van passende, functionele en veilige kleding die imago-

versterkend werken voor uw bedrijf. Wij helpen u de 

beste keuze te maken voor uw specifieke situatie. Onze 

kleding is veelal goed wasbaar, u kunt het gemakkelijk 

zelf reinigen en zo besparen op de kosten. 

Uiteraard leveren wij ook de bijpassende (veiligheids-) 

schoenen en laarzen met toebehoren. Een tool die wij 

hierbij gebruiken is onze professionele voetscanner. 

Verder vindt u bij ons een groot assortiment 

persoonlijke beschermingsmiddelen. Denk hierbij aan 

adembescherming, oog- en gelaatsbescherming, 

handbescherming, gehoorbescherming, 

hoofdbescherming en valbeveiliging. 

U heeft in de showroom een vrije doorkijk naar ons 

Atelier. Hier verzorgen wij met zorg de door u gewenste 

bedrukking of borduring. Op kleding, maar ook op 

diverse PBM-artikelen. 

Om de juiste kledingmaten te kunnen bepalen, 

organiseren wij passessies waarin wij alle medewerkers 

het complete kledingpakket laten passen. De passessie 

kan op verschillende manieren worden uitgevoerd: wij 

komen bij u langs om door te passen, wij sturen u de 

passerie op en u registreert zelf de maten of uw 

medewerkers komen bij AES Bedrijfskleding om het 

kledingpakket door te passen. 

Indien het nodig is dat een kledingstuk ingekort moet 

worden of u wenst een speciale toevoeging, zoals bv 

kniezakken op een broek of de welbekende strepen van 

een piloot, dan kunnen wij deze werkzaamheden voor u 

uitvoeren. Ook het vervangen van een rits is geen enkel 

probleem. 

We verwelkomen u graag aan de Havenstraat 19 in 

Emmeloord. Tot ziens! 

AES Bedrijfskleding B.V. 

 

Karen Helmink-Driezen 

Havenstraat 19 

8304 AG Emmeloord 

www.aesbedrijfskleding.nl 

info@aesbedrijfskleding.nl 

0527-616800 
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Loonbedrijf Vinkega 
Loon & grondverzet bedrijf Vinkega.

Loonbedrijf " Vinkega " is al jaren een begrip in de wijde 

omgeving. In 1997 heeft Jurrie Coenrades het 

loonbedrijf overgenomen van Theo Mensink. Het is zich 

gaan vestigen aan de Zuiderweg 31 te Vinkega. 

Alle voorkomende agrarische werkzaamheden , zoals 

zodebemesten, ploegen, inzaaien, gras of mais 

hakselen, pakken persen etc. kunnen we voor u doen. 

Tevens doen we grondwerkzaamheden. U kunt dan 

denken aan uitgraven van stallen en dergelijk. Dit 

hebben we onder andere gedaan in opdracht van de 

Zuidstroom, de varkensstal van H. van ‘t Klooster, de 

koestal van A. Kester en de silo bij H. Lugtenberg. 

Paardebakken spitten , cultuur werkzaamheden , ook 

grafdelven wordt door ons gedaan . Kortom we kunnen 

u voorzien van vele werkzaamheden. 

 

  

Loonbedrijf Vinkega 

 

Jurrie Coenrades 

Zuiderweg 31 

8393 KT Vinkega 

06-55813241 
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