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Trots!
Per 1 maart 2015 zijn wij verhuisd van 

Leeuwarden naar Joure. Vanuit het 

voormalige Frieslandbank gebouw aan de 

Midstraat in Joure zetten wij onze dienst-

verlening met dezelfde passie en profes-

sionaliteit voort. Een verhuizing moet 

naar mijn idee hoofdzakelijk ingegeven 

worden door commerciële redenen. Voor 

ons is dat wij nu centraler in ons werkge-

bied komen, maar ook dat de netwerken 

waarin wij ons begeven met name in de 

A7-zone zijn gelegen. In het belang van 

ons kantoor hebben wij deze verhuizing 

gedaan. Vanzelfsprekend bent u op ons 

kantoor van harte welkom, maar met 

evenveel gemak komen wij naar u. 

In een vrij korte periode moest het pand 

gereed gemaakt worden. Veel bedrijven 

hebben daarbij geholpen. De bedrijven 

die hier hoofdzakelijk bij betrokken waren 

zijn in deze Update genoemd. Wij willen 

deze bedrijven bedanken voor hun inzet 

en flexibiliteit.

Omdat wij trots zijn op het pand waar 

wij nu gevestigd zijn, hebben wij onze 

klanten en relaties uitgenodigd om ons 

Open Huis bij te wonen. Velen hebben 

wij daar mogen ontmoeten. Het was 

een gezellig en informeel moment. Wij 

hebben de belangstelling door de aanwe-

zigheid van klanten en relaties, maar ook 

van de mensen die verhinderd waren, 

enorm gewaardeerd. Een bezoek op een 

later moment is natuurlijk altijd mogelijk. 

Wij willen een ieder bedanken voor de 

reacties, de bloemen en de attenties die 

aan ons gegeven zijn. 

Wat ons goed doet, is dat een buiten-

staander tegen ons zegt dat de “hap-

piness” aan onze klanten te zien is. 

Dan hebben wij het gevoel dat wij onze 

dienstverlening goed doen en dat onze 

relaties meer dan tevreden zijn. Een 
sfeerimpressie van het open huis 
treft u in deze Update aan.

Vivian Holtrop-Brattinga
Gert van der Wiel

Special

Sinds dit voorjaar is het Jouster centrum 
weer een mooi bedrijf rijker: Van der Wiel 
accountancy, belasting en advies, met aan 
het roer de in Joure niet onbekende Gert 
van der Wiel. Alhoewel Van der Wiel zich 
in de Jouster winkelstraat (De Midstraat) 
heeft gevestigd, kunnen we niet spreken 
van een winkel, maar van een financiële 
dienstverlener. Eigenlijk is dat prachtig in 
het betreffende pand, omdat hier tot voor 
kort een andere financiële dienstverlener 
zat (De Frieslandbank) en dit gebouw zich 
ook uitermate goed leent voor een derge-
lijke tak van sport. Een mooie bestemming 
van dit bijzondere pand dus. 

Als gemeente zijn wij uiteraard blij met de 
keuze van Van der Wiel voor Joure, niet 
in het minst om de werkgelegenheid die 
de onderneming met zich mee brengt. 
En eigenlijk hóórt Gert van der Wiel ook 
gewoon in Joure. Jaren trok Gert als voor-
zitter aan de Friese Ballonfeesten, en sinds 
enkele jaren speelt hij een belangrijke rol 
bij de Jouster middenstand als voorzitter 
van de WIH en helpt hij Joure beter op de 
kaart te zetten als voorzitter van stichting 
Vleckemarketing Joure. Zo’n spin in het 
web is dus erg belangrijk voor een plaats 
als Joure en die kun je dan ook maar beter 
gewoon in het hart van Joure hebben. 
Daarbij komt: Gert van der Wiel voelt zich 
duidelijk thuis in Joure. 

Kortom: als gemeente zijn er meerdere 
redenen om blij te zijn met Gert van der 
Wiel zijn komst naar Joure. Ik wens hem 
veel ondernemersplezier toe in Joure en 
hoop dat hij zich nog lang in mag zetten 
voor de belangen van deze mooie ‘vlecke’! 

Met vriendelijke groet,

Arie Aalberts
Burgemeester 
De Friese Meren

Welkom!

Deze Update staat in het teken van onze verhuizing naar Joure en het Open Huis van 4 juni jl.



Het afscheid van het oude pand, de intrek in het nieuwe pand. Er komt veel 
kijken bij een verhuizing en het brengt erg veel werk met zich mee. Het vraagt 
om een strakke organisatie en een perfecte samenwerking tussen onze mede-
werkers en de diverse leveranciers en partners. 

Wij willen graag onderstaande bedrijven bedanken voor hun vakmanschap, 
inzet en enthousiasme. Zij zorgden er voor dat wij vlekkeloos de overstap 
konden maken van de Badweg in Leeuwarden naar de Midstraat in Joure.  
Goed gedaan!

A. Holtrop Beheer  is een onderneming die 
zich toelegt op projectontwikkeling, bedrijfshuisvesting 
en participaties. Naast realisatie, beheer en verhuur 
van bedrijfspanden is A. Holtrop Beheer bv eigenaar 
van De IJzeren Man bv daken gevelbeplating te Joure, 
FKM Daglichtsystemen bv te Dedemsvaart en Mutraco 
bv te Dedemsvaart, welke importeur is van gerenom-
meerde Scandinavische dak- en gevelproducten van 
o.a. Plannja ab Zweden en Areco Profiles Denemarken. 
A.Holtrop Beheer biedt u diverse mogelijkheden voor 
de realisatie van uw bedrijfspand. Ook sale en lease back constructies behoren tot de 
mogelijkheden. Indien u op zoek bent naar een bedrijfsruimte (huur of koop) of uw 
eigen bedrijfspand wilt verkopen en al dan niet een sale en lease back constructie wilt 
toepassen, aarzel dan niet en neem contact met ons op.

A. Holtrop Beheer b.v. 
Albert Holtrop 
Brandemeer 8 
8502 TV Joure  
(0513) 41 79 00 
info@deijzerenman.nl 
www.holtropbeheer.nl

Bouwbedrijf Cornel  is een echt familiebedrijf, 
de bouw zit ons in het bloed! Al 3 generaties lang 
bouwt en verbouwd Bouwbedrijf Cornel vele panden 
in Joure. Maar wij timmeren ook buiten Joure aan de 
weg! Leeuwarden, Groningen, Amsterdam, Almere, 
Breda, Duitsland en Albanië zijn zomaar een aantal 
voorbeelden. Het bouwen van een nieuwe woning of 
het verbouwen van uw bestaande woning is iets bij-
zonders. Het brengt echter ook veel zorgen en vragen 
met zich mee. Wij staan u hierin graag ter zijde zodat 
u van dit bijzondere proces kunt genieten. 
Bouwbedrijf Cornel, de bouwer voor u!

Bouwbedrijf Cornel 
Marten Cornel 
Produksjewei 8 
8501 XD Joure
(0513) 41 58 00 
info@bouwbedrijf-cornel.nl 
www.bouwbedrijf-cornel.nl

Visser Transport Bolsward  In de achter ons 
liggende decennia is Visser Transport Bolsward (VTB) 
uitgegroeid tot een vervoersonderneming die zich heeft 
gespecialiseerd in de distributie van bouwmaterialen en 
andere goederen, gekoelde- en diepvriesladingen en ver-
huizingen. Het wagenpark kan flexibel worden ingezet 
en daarmee zijn wij in staat u een breed pallet aan dien-
sten aan te bieden. Ons personeel bestaat uit een team 
gemotiveerde, intern opgeleide mensen, die in staat zijn 
uw goederen met zorg en aandacht te behandelen.

Gebr. de Boer  verzorgt vrijwel alle takken die 
er op het gebied van installatietechniek zijn, zoals 
o.a. gasinstallaties, verwarmingsinstallaties, water-
installaties en waterbehandeling, sanitair en tegel-
werk, rioleringen en hemelwaterafvoer, zinkwerk en 
dakbedekking, luchtbehandeling, airco’s etc etc. Het 
betreft hier zowel de aanleg van nieuwe installaties, 
als ook het uitbreiden en onderhouden van bestaande 
installaties en toestellen. Wij leveren een kwalitatief 
goede installatie volgens huidige normering, met een 
uitstekende prijs/kwaliteitverhouding. Daarnaast kun-
nen wij flexibel en snel inspelen op probleemsituaties 
(bijv. bij gas-, waterlekkages of verwarmingsproblemen). Al met al zijn wij een team 
van vakmensen die zorgen voor een uitstekend werkend eindproduct.

Gebr. de Boer 
Jacob Waterlander 
Marconiweg 3 
8501 XM Joure 
(0513) 41 23 92 
info@electroboer.nl 
www.electroboer.nl

Visser Transport Bolsward 
Gjalt Visser 
De Marne 239 
8701 MH Bolsward  
(0515) 57 56 66 
info@visser-verhuizingen.nl 
www.visser-verhuizingen.nl

Offizz Line
Postbus  241
8500 AE JOURE
(0513) 41 14 81
(06) 21 85 49 50
info@offizzline.nl
www.offizzline.nl

Welcom bij Zwaagstra  is de jongste tele-
comketen van Nederland. In 2011 is Welcom gestart 
met een tiental vestigingen verspreid over Nederland. 
Welcom bij Zwaagstra in Dokkum onderscheidt zich 
door haar brede assortiment in zowel toestellen als 
abonnementen. Doordat wij niet verbonden zijn 
aan één provider wordt u een onafhankelijk advies 
geboden dat perfect aansluit op uw wensen. Ook als 
zakelijke klant kunt u terecht voor een advies over toe-
stellen en abonnementen, maar ook over het beheer 
van de mobiele datakosten. Neem vrijblijvend contact 
op om uit te vinden hoe u kosten kunt besparen en tegelijkertijd de effectiviteit, 
betrouwbaarheid en veiligheid van uw mobiele communicatie kunt zekerstellen.

Welcom bij Zwaagstra 
Jelmer Zwaagstra 
Waagstraat 8 
9101 LC Dokkum 
(0519) 22 19 76 
info@welcombijzwaagstra.nl 
www.welcombijzwaagstra.nl

Offizzline  verzorgt uw totale kantoorinrichting, 
zoals kantoor-, directie- en conferentiemeubilair, 
kastruimte-indelingen, wandsystemen, bureaustoelen, 
kantine-inrichting, archivering, vloerbedekking, raam-
decoratie, verlichting, etc. Ook maatwerk en receptie-
baliewerkplekken behoren tot de mogelijkheden. Tevens 
vallen een werkplekinventarisatie en advies op het gebied 
van ergonomie onder de diensten van Offizz Line. 
Kortom: Turnkey-Projectinrichting op maat!

Rienk kantoor en inrichting  is al 27 jaar 
actief op het gebied van kantoorautomatisering. 
Naast de exclusieve vertegenwoordiging voor Ne-
derland van het MKB financiële administratiepakket 
voor het midden- en kleinbedrijf, leveren wij ook 
diverse andere softwarepakketten voor uiteenlopende 
bedrijfstakken en toepassingen.

Rienk kantoor en inrichting 
Rienk van Terwisga 
Madame Curieweg 2 
8501 XC Joure 
(0513) 41 66 50 
info@rienk.nl 
www.rienk.nl

A.Holtrop Beheer
P A R T I C I P A T I E S

  Advies, Concept en Realisatie van Interieur projecten

Van Dijk Bouwconcept  (Ver)bouwen is voor 
u geen dagelijkse kost. U wilt zo snel mogelijk weten 
wat de mogelijkheden zijn, of het binnen uw budget 
valt en wat het u oplevert. Wij geven u in een zo vroeg 
mogelijk stadium een helder antwoord op deze vragen. 
Het bouwconcept van bouwbedrijf van Dijk biedt u één 
aanspreekpunt dat u van A tot Z bij kan staan en van 
alle facetten van het bouwtraject op de hoogte is. In 
onze showroom kunt u op informele wijze vrijblijvend 
kennismaken met verschillende architecten en ontwer-
pers, die uw ideeën vorm kunnen geven. Aan de hand 
van inspirerende voorbeelden kunt u de ontwerper kiezen, 
die het beste bij uw ideeën past.

Van Dijk Bouwconcept 
Klaas van Dijk 
Zoom 13 
9231 DX Surhuisterveen
(0512) 36 80 70 
info@bouwconcept.info 
www.bouwconcept.info 

ZSecurity  U wilt u veilig voelen, overdag en zeker 
’s nachts. U wilt met een rustig gevoel gaan slapen. 
Laat ons daarom over uw eigendommen waken! 
Wij hebben jarenlange ervaring in de beveiliging en 
kennen de ins en outs van de beveiligingsbranche. 
Door onze persoonlijke en no nonsens aanpak kunnen 
wij voor ieder beveiligingsprobleem de beste oplossing 
samenstellen om u het optimale veiligheidscomfort te 
bieden, zodat u onbezorgd kunt ondernemen. 
Herman van der Zee, uw partner tot Z!

ZSecurity 
Herman van der Zee  
(06) 53 18 85 52 
herman@zsecurity.nl 
www.zsecurity.nl 



Het team van Van der Wiel 

wenst u een mooie zomer en 

een goede vakantie toe.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
Van der Wiel en verschijnt drie maal 
per jaar.
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Bezoekadres: 

Midstraat 20 

8501 AP  Joure

Postadres: 

Postbus 270

8500 AG  Joure

T: (0513) 74 51 10 

F: (0513) 74 51 20 

E: info@van-der-wiel.nl


