
I N  j O U R E  VO E L  J E  J E  T H U I S ,  O O K  A L  KO M  J E  E R  VO O R  H E T  E E R ST.

GASTVRIJ 
EN GEZELLIG

PLEZIER VOOR 
HET HELE GEZIN

ONTSPANNEN OP 
EN BIJ HET WATER



Joure heeft geen waterpoort. Geen ijshal of voetbalstadion. Geen IJsselmeer.  
Geen stadsrechten. Geen Elfstedentocht. Geen bruisend nachtleven. Geen coffeeshop. 
Joure heeft niet eens een stoplicht. Laat staan een parkeermeter. 
Toch is Joure de moeite waard!

IN JOURE VOEL JE JE 
THUIS, OOK AL KOM JE 
ER VOOR HET EERST



Niet om wat je er kunt doen of zien, al is dat meer dan je misschien denkt. 

Maar vooral om wat Joure met je doet! 

Dat komt door onze historie. Joure ligt op een knooppunt van waterwegen

en gewone wegen waar handelaren uit alle windstreken elkaar troffen 

om hun waren te verhandelen. Dat maakt Joure tot op de dag van vandaag 

gastvrij, ontspannen en gemoedelijk.  

In Joure voel je je thuis, ook al kom je er voor het eerst!

WELKOM!
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jOUSTER TOER
Het meest markante gebouw van Joure is de Jouster Toer. 
In de toren bevindt zich een historische rechtskamer die je 
kunt bezoeken. Informeer ernaar bij de VVV in de MIDstraat. 
Een bezoek aan de Jouster Toer is ook  onderdeel van het 
Jouster Kuierke (zie pag 28)! 
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Naar Oud-Friese traditie wordt Joure een ‘Vlecke’ 

genoemd. In 1466 verwierf Joure het recht op een 

weekmarkt; in 1482 kwam hier ook het recht op een 

jaarmarkt bij: de ‘Jouster Merke’. De Jouster Merke  
vindt elk jaar op de vierde donderdag in september plaats 

en is één van de grootste en gezelligste evenementen 

in Joure. Het hele jaar door zijn er in Joure veel grote en 
kleine evenementen. 

WERELDMERK DOUWE EGBERTS
In 1753, meer dan 260 jaar geleden, start in Joure de 

geschiedenis van Douwe Egberts. In dat jaar openen 
Egbert Douwes en zijn vrouw Akke Thijssens in de 
Midstraat op nummer 97 kruidenierswinkel ‘De Witte Os’. 
Ze leggen daarmee de basis voor het wereldmerk Douwe 
Egberts. De kruidenierswinkel is nu een museumwinkel en 
gratis te bezoeken!   

 

Bij een bezoek aan Joure is even binnenlopen 
bij ‘De Witte Os’ een must.

IN JOURE VOEL JE JE THUIS OOK, 
AL KOM JE ER VOOR HET EERST
Kom Joure en omgeving ontdekken tijdens een kort of 
langer bezoek. Ontdek de mooie omgeving op de fiets, op 
een scooter of met je boot. Kom gezellig winkelen in de MID, 
bezoek één van de musea en loop vooral ook even binnen bij 
de ambachtslieden. Op één van de gezellige terrassen pak 

je uiteraard een lekkere kop koffie of lunch mee. 

Kom het zelf ervaren: in Joure voel je je thuis, 

ook al kom je er voor het eerst. 

JOURE HEEFT 
DE GEZELLIGHEID 
VAN EEN STAD!

HET MEEST ACTUELE EVENEMENTEN OVERZICHT EN INSPIRATIE VOOR 
ALLES WAT JE KUNT  ‘ZIEN EN DOEN‘ IN JOURE VIND JE OP 

WWW.JOURE.NL 

Joure is de hoofdplaats van gemeente De Fryske Marren (Fries voor de Friese 
Meren) en heeft ruim 13.000 inwoners. Joure is een groot dorp dat nét geen 
stad is, maar wél de gezelligheid van een stad heeft! 
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300m2 aan MODEMERKEN 
Dames en heren collectie, altijd voor scherpe prijzen

NIEUW AFGELOPEN SEIZOENOUTLET
Voor elke stijl, voor elke maat en voor elke portemonnee!

Voor een
echt dagje 

uit!

Kom gezellig naar de Midstraat 143 in Joure

De koffie staat klaar!

VOLG ONS OP SOCIALE MEDIA!

@Fashion & Outlet center Joure

Fashion & Outlet 
center

JOURE
Fashion & Outlet 

center

JOURE

Hippe & eigenwĳze 
merken voor kids
maat 44 - 176

Z8 stardealer - Retour - Noppies - Feetje - Jubel - Sturdy - Like Flo - Koko Noko - & meer! 

Midstraat 101 - Joure - www.paradekids.nl - info@paradekids.nl

Wij verhuizen binnenkort naar nr. 60!

Volg ons op social media! Paradekids Paradekids
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T
oen hij solliciteerde bij Douwe Egberts bleek 
Sipke uit te blinken in het kunnen proeven en 
onderscheiden van verschillende smaken. “Je weet 

niet altijd wat je talent is”, vertelt Sipke lachend. Het bleek 
de start van een boeiende, internationale baan, waar je met 
gemak een boek over zou kunnen schrijven. 

OORSPRONG VAN DE KOFFIE
“De historie van koffie begint in Ethiopië”, zo begint Sipke 
zijn verhaal. “Daar ging de jonge Kaldi met zijn geiten het 
veld in. Op een bepaald moment dacht hij: ‘Wat is er met 
die beesten?’ De geiten sprongen en deden gek. Ze bleken 
bessen gegeten te hebben. Kaldi stak er ook eentje in zijn 
mond, maar vond het niet lekker. Hij nam een handjevol 
bessen mee naar zijn moeder. Zij wist het ook niet en ging 
ermee naar de dorpsoudste. Die gooide de koffiebessen, 
want dat waren het, in het vuur, deed er later water bij 
en maakte zo een opwekkend drankje. Dit drankje werd 

populair in het Midden-Oosten, want de mensen konden 

na het drinken van deze ‘koffie’ hun lange gebeden veel 
beter volhouden.”

NEDERLANDERS ‘JATTEN‘  
DE KOFFIEPLANTEN 
Sipke: “De Nederlanders gaven de opdracht om deze 

koffieplanten te ‘jatten’ in Ethiopië. Denk je dat eens in. 

De Nederlanders hebben die planten daar gestolen… 
Jarenlang hebben ze in Ethiopië ‘het feest van het wiel’ 
gevierd. Weet je hoe dat kwam? Bij het in grote haast 
terugkeren naar hun schepen, lieten de dieven een 

kruiwagen achter. De Ethiopiërs zagen dat als 
een geschenk van God.

Heel veel koffie werd vervolgens verscheept naar
en verbouwd op koloniale gronden, bijvoorbeeld in 
Indonesië. In het jaar 1850 was 25% van de totale 
wereldmarkt van koffie in handen van 
de Nederlanders.”

GEORGE CLOONEY
Sipke: “Tijdens het koloniale tijdperk hadden de 
Nederlanders koffieplantages in Indonesië. Daar at de 
civetkat de koffiebessen op. De gedeeltelijk verteerde 
koffiebessen poepten ze uit. De arbeiders, die zelf ook 
koffie wilden drinken, wasten deze schoon en roosterden 
ze voor zichzelf. Tot hun verbazing smaakte deze 
koffie ontzettend goed. Volgens George Clooney is 
deze civetkoffie de allerbeste koffie die er is en móét 
iedereen het in zijn leven een keer gedronken hebben. 
Volgens mij is dat niet zo. Het beestje maakt namelijk
geen selectie in de bessen. Wil je echt die overheerlijke 
koffie, dan moet je die beestjes de beste bessen voeren.” 

Sipke de Schiffart is koffiesmaken-expert. Zijn werk als koffie-melangeur bij 
Douwe Egberts bracht hem in contact met de hele wereld. “Nu ik gepensioneerd ben, 

kijk ik daar dankbaar op terug, want het was een rijk leven”, zegt Sipke. 
“Het heeft mij veel gebracht. Al moet ik er wel bij vertellen dat ik het allerliefst 

in Joure ben. Hier voelen wij ons thuis en willen wij niet meer vandaan.”

KOFFIEAVONTUREN, VERTELD DOOR ‘MASTERBLENDER’ SIPKE DE SCHIFFART 

”IN JOURE SMAAKT
DE KOFFIE NAAR MEER”
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BRUCE SPRINGSTEEN
Sipke: “Toen ik voor mijn werk in Barcelona was, ontmoette 
ik in het hotel een aardige man. Hij had een nieuw jasje 
gekocht, waar hij heel blij mee was. Hij vroeg welk artikel 
ik las in de krant en wat ik in Barcelona deed. Ik vertelde 

over mijn werk en dat ik bij twee koffiefabrieken aan de 
slag was. Ik vroeg wat hij deed. Hij vertelde dat hij liedjes 
zong en dat hij nummer 1 stond in de hitlijst op dat moment. 
Ik was verbaasd en vroeg hem of hij alleen was. Hij wees 
naar een zaal verderop waar zo’n dertig mensen bij elkaar 
zaten en vertelde dat zij bij hem hoorden. Het bleek Bruce 
Springsteen te zijn… 

De volgende dag reed ik naar de fabriek, deed de radio aan, 
en raad eens wie ik hoorde…?”

SENSEO
Sipke: “Elk land heeft zijn eigen koffiegewoonten. Zo 
drinken Nederlanders ’s ochtends koffie en maken hier een 
gezellig moment van. In Frankrijk en Spanje daarentegen 
wordt veel koffie ná de maaltijd gedronken. Ook de sterkte 
van de koffie verschilt per land. Amerikanen doen veel 

water en melk bij hun koffie, zoals bekend. Koffie kan op 
verschillende manieren worden gezet. Zelf stond ik in 2001 

aan de wieg van de Senseo. Het werd mogelijk een kopje 
koffie te zetten, waarvan je zelf de smaak kunt kiezen. Het 
water wordt in dit apparaat door de koffiepad geperst, heel 
anders dan het zetten van koffie met een filter, 
waar het water langzaam doorheen gaat.”

ARABICA EN ROBUSTA
Sipke: “Voor de smaak van koffie zijn twee soorten 
koffiebonen verantwoordelijk: de Arabica en de Robusta. 
De Arabica koffie wordt wereldwijd het meest gedronken. 
De smaak van Arabica bonen is zacht en verfijnd. Robusta 
bonen zijn steviger en zorgen voor de meer bittere smaak. 
Maar smaak is heel persoonlijk, dus probeer het zelf  
maar eens.” 

JOUSTER MUSEUM 
Sipke is dan wel met pensioen gegaan, hij blijft zich nog 
inzetten voor Stichting PUM (Programma Uitzending 

Managers), een vrijwillige hulporganisatie die experts 

“KOFFIE EN DOUWE EGBERTS HOREN BIJ JOURE. 
DOUWE EGBERTS WAS HIER EEN BELANGRIJKE 

LEVENSADER. HET IS MOOI DAT DE KOFFIEHISTORIE 
BEWAARD IS GEBLEVEN IN HET MUSEUM.”  

SIPKE DE SCHIFFART
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inzet in andere landen. In onder andere Panama, Vietnam, 

Peru, Guatemala en Zuid-Afrika maakten ondernemingen 

gebruik van zijn unieke kennis. Ook brandt hij nog wekelijks 
de koffiebonen voor museumwinkel De Witte Os in Joure. 
Dit gebeurt in de authentieke museumbranderij.  
De overheerlijke geur van koffie kun je vaak tot in de  
Midstraat ruiken. 

“Koffie en Douwe Egberts hóren bij Joure”, besluit Sipke. 
“Douwe Egberts was hier een belangrijke levensader. Het 
is mooi dat de koffiehistorie bewaard is gebleven in het 
museum. In Joure smaakt de koffie naar meer.” 

IN MUSEUM JOURE IS DE KOFFIEHISTORIE VAN JOURE BEWAARD  GEBLEVEN. 

DOUWE EGBERTS EN ZIJN VROUW VOOR D EWINKEL IN DE MIDSTRAAT

Koffie
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66

 De ‘Mother Coffee Tree’, de oudste, 

nog bloeiende koffieboom, staat in het Mankira 
Forest, hét oeroude koffiebos van Ethiopië, 
centraal gelegen in de Kaffa-Regio.

  Nog steeds behoren Nederlanders tot de 
grootste koffiedrinkers in de wereld.

‘ Kopi Loewak’ of civetkoffie is één van 
de duurste koffiesoorten ter wereld.

  Bruce Springsteen houdt niet van koffie, 
wél van de géúr van koffie. Meer dan smaak, 
roept geur herinneringen op. Als het regende, 
dreef de zware geur van koffiedik over het 
stadje in New Jersey waar Springsteen als 
kind woonde. Die geur was afkomstig van 
de Nescafé-fabriek in de buurt.

De Senseo is een koffieapparaat, dat door 
Douwe Egberts en Philips in nauwe 
samenwerking is ontwikkeld en in februari 
2001 op de markt is gebracht. Senseokoffie 
is qua smaak te vergelijken met filterkoffie, 
maar bevat minder aroma en is veel minder 
geconcentreerd dan espresso.

De Arabica plant groeit op grote hoogtes, 
rond 1500 meter of hoger, en wordt veel 
verbouwd in Midden- en Zuid-Amerika. 
Doordat de Arabica planten in de hoger gelegen 
gebieden groeien, en minder vatbaar zijn voor 
parasieten en ziektes, bevat deze boon minder 
cafeïne dan de Robusta boon. Robusta bonen 
groeien juist in lagere gebieden rond de evenaar, 
bijvoorbeeld in Zuidoost-Azië. Ze kunnen 
goed tegen droogte en hitte. Robusta bonen 
worden gebruikt om meer smaak te geven 
aan een melange.



SUNSET JOURE
De Groene Molen ligt aan de kop van het kanaal naar de 

passantenhaven. De molen is volledig maalvaardig. Het is een 
prachtig mooi plaatje als je met je boot de haven in- of uitvaart.
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In onze vitrine vind je dagelijks wisselende smaken ijs die op ambachtelijke wijze zijn bereid.

Ook lactose vrij ijs en suikervrij ijs behoren tot ons assortiment. Ook voor de lekkerste en 

mooiste chocolade cadeaus ben je bij ons aan het juiste adres! 

De ijsfabriek & chocolade
Midstraat 11, 8501 AC Joure - Tel:0513-411440 - deijsfabriekjoure.nl

7 dagen 
per week 
geopend

DE

LEKKERSTE

KAAS EN

HEERLIJKE

DELICATESSEN

IN JOURE

Elke vrijdag

en zaterdag de

Weekendtas gevuld

met lekkers voor

maar 

€10,-

Midstraat 42  •  8501 AR Joure

0513-411888 •  info@zeetsiis.nl  •  www.zeetsiis.nl

Deze waardebon is geldig t/m 31-12-2021, niet inwisselbaar voor contanten en niet i.c.m. andere acties

Suiker
brood.
tegen inlevering van 

deze waardebon

€ 3,25
Midstraat 19, 8501 AC Joure - Tel.0513 412 498

www.bakkerijhallema.nl

Joure, 27 september 2018

Oudehaske
.nl

Brandemeer 8, 8502 TV Joure

Tel: 0513 417 900 • Email: info@deijzerenman.nl

www.deijzerenman.nl

8501 XC JOURE

Automatisering.

kantoor en inrichting is al 28jaar actief op het gebied van kantoorautomatisering. Naast de exclusieve verte-
genwoordiging voor Nederland van het MKB financiële administratiepakket voor het midden en kleinbedrijf, leveren
wij ook diverse andere softwarepakketten voor uiteenlopende bedrijfstakken en toepassingen. 

Ons hardware programma beslaat alles; van een simpele stand alone PC, tot complexe netwerken (o.a. Windows
2008/2012 ) met meerdere werkstations, printers en andere randapparatuur. Met een eigen technische dienst zijn
wij in staat om reparaties zelf uit te voeren van zowel de door ons geleverde hardware, als van andere merken. 
Omdat de computerbranche continue in beweging is, volgen onze medewerkers cursussen, o.a. aangeboden door 
Microsoft, om telkens op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen binnen het vak.

Tevens verzorgen wij systeembeheer op locatie of op afstand.

Dealer van o.a. Microsoft, Lenovo, Acer, ASUS, Brother, IBM, Epson, Samsung, Hewlett Packard Linksys, APC, Logitech

Inrichting.

Al 28 jaar is Rienk kantoor & inrichting toonaangevend op de markt van kantoorinrichting; pure klasse,
creaties met zin voor detail en esthetiek..... ontworpen volgens de strengste europese normen staat het 
optimaal gebruik van onze meubelen garant. Samen met onze adviseurs stellen wij de klant in staat een

/leefsituatie te creëren. Vooral nu de hedendaagse ergonomische eisen strenger worden is
het belangrijk om hier goed op in te spelen.

Om dit te verduidelijken wordt, indien nodig, een tekening gemaakt zodat er een helder beeld ontstaat
van het eindresultaat. Onze adviseurs zijn in staat om, speciaal voor u, een realistische 3D tekening te
maken van het door ons in te richten kantoor. Op deze manier krijgt u ook ruimtelijk zicht op het geheel, 
welke bij een 2D tekening natuurlijk iets minder makkelijk voor te stellen is.

Geïnteresseerd? Kom eens vrijblijvend langs en laat u verrassen door de vele mogelijkheden.

Officeshop.

Ruim 15 jaar geleden startten wij onze officeshop. Destijds bedoeld als extra service voor onze reeds bestaande klanten,
maar al snel werd het gemak van onze officeshop ontdekt. Bij ons heeft u de mogelijkheid om à la minute over meer dan
2500 kantoorbenodigdheden te kunnen beschikken. 

Ons assortiment reikt van pennen tot ordners, van printercartridges tot USB sticks en van kleinere faxen tot complete 
digitale kopieersystemen. Voor een passend advies of een offerte met betrekking tot de prijs /prestatieverhouding en de
verbruikskosten bent u bij ons aan het juiste adres. Graag zoeken wij vervolgens, natuurlijk binnen uw budget, samen

Eigen bezorgservice

Als extra service hebben wij ook een eigen bezorgdienst. Zodat u uw eigen werkzaamheden niet opzij hoeft te leggen,
Wanneer u een product uit onze officeshop nodig heeft. Voor 12.00 uur besteld is, indien voorradig, 's middags bezorgd. 

Joure, 27 september 2018

Oudehaske
.nl

De IJzeren Man
D A K -  &  G E V E L B E P L A T I N G
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WELKOM 

Slapen | Ontbijt | Diner | Borrel | Take Away | Familiedag
Verjaardag | Bruiloften | Feesten & Partijen | Vergaderen

Kom kennismaken met ons vernieuwde restaurant en terras. 
Geniet van een lekkere kop koffie, een pizza uit de steenoven 

of één van onze heerlijke gerechten.

RESERVEERBESTEL



RESTAURANT 
DE JOUSTER TOER 
Restaurant De Jouster Toer is 
sfeervol en eigentijds, met een 
unieke ligging tegenover het meest 

markante bouwwerk van Joure: 
‘De Jouster Toer’. Patron-cuisinier 
Johan Schotanus bereidt met zijn 
team gerechten geïnspireerd op de 

Franse en Friese keuken. Verse en 

regionale producten zijn daarbij het 
uitgangspunt. Alles wordt bereid in 
de eigen keuken: van jus, tot ijs en 
bonbons aan toe. Puur, eerlijk en 
creatief. Het restaurant biedt plaats 
aan veertig gasten. 

Midstraat 54

IRISH PUB TIGH BARRA
Tigh Barra is een Ierse pub midden 
in de MID. Bij binnenkomst waan je 
je in hartje Ierland. Dit komt mede 

door het ruime assortiment Ierse 

bieren en whisky’s. Via een groot 
scherm of televisie kun je er vele 

sporten volgen en op het podium is 

regelmatig livemuziek, variërend van 
troubadours en (buitenlandse) bands 
tot lokale helden. Ben je in de buurt? 
Loop dan zeker even binnen.
Midstraat 64

GRAND CAFÉ-RESTAURANT 
DE ORANJERIE
De Oranjerie ligt op loopafstand 

van de Midstraat en vlak bij 
de passantenhaven en Park 

Heremastate. Een unieke plek 
tussen water en groen waar je 

kunt genieten van een lekkere kop 

koffie, een high tea, een speciaal 
biertje, lunch, diner of gewoon om 
gezellig te borrelen. De Oranjerie 
beschikt over drie terrassen. Aan 
de voorkant kijk je uit op het water 
en de passantenhaven. Aan de 

achterzijde zijn twee terrassen met 
uitzicht op de prachtige parkvijver. 
In de diamantvormige serre waan 

je je tijdens de lunch of het diner in 
tropische sferen tussen de 

groene palmen.

Grienedyk6 

WOK MING 
Houd je van wokken? Wok Ming is 
gespecialiseerd in de Aziatische 

keuken, maar serveert ook Europese 
gerechten. Kom gezellig een avondje 
onbeperkt wokken of grillen in dit 
luxe en sfeervolle restaurant. Voor de 

kinderen is er een fijne speelkamer. 
Midstraat 173

WWW.TEjOURE.NL

GEZELLIGHEID  OP HET TERRAS
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Joure biedt je een 

gevarieerd aanbod aan 

gezellige restaurantjes, 

kroegjes en terrassen. 
Er is volop gelegenheid 

voor een heerlijke kop 
koffie of een verkoelend 
drankje, een lekkere lunch 

of een uitgebreid diner. 

in Joure
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CAFÉ DE STAM
Café de Stam is laagdrempelig en 
voor iedereen vanaf achttien jaar 

toegankelijk. Een potje poolen? 
Bijkletsen onder het genot van een 
drankje? Of op een zomerse dag 
lekker chillen op het terras? Je bent 
van harte welkom. Café De Stam 
staat ook bekend om zijn eigenwijze 
muzieksmaak en verrassende 

muzikale optredens van lokale 

muzikanten tot internationale bands 
zoals Tim Knol, Johan, Douwe Bob, 
Moss, Moke en The Posies.

Douwe Egbertsplein 3

CAFÉ ’T HERT
Midden in de MID, tegenover de Jouster 

toer, is één van de oudste café’s van 
Joure gevestigd: Café ’t Hert. Het pand 
herbergt al sinds 1906 een café en is 
een begrip in Joure en omgeving. Een 
lekker drankje drinken of een gezellig 

avondje uit? In café ‘t Hert kan het 
allemaal. Boeren, burgers en buitenlui, 
aan de bar komen ze allemaal samen! 
Maak kennis met de gemoedelijkheid, 
gezelligheid en gastvrijheid van deze 
oude kroeg in Joure. In het café is 
regelmatig livemuziek.

Midstraat 40

BISTRO FRED
Een beetje Frankrijk in Friesland, 
dat straalt deze authentieke bistro 
uit. Bij Bistro Fred is het genieten 
in een ongedwongen en gastvrije 
ambiance. Onder leiding van 
patron-cuisinier Fred Wielinga 
komen er de heerlijkste gerechten 
uit de keuken, bereid met verse 
streekproducten uit nabijgelegen 
dorpen. De Franse keuken loopt als 

een rode draad door de menukaart. 

Aanrader voor lunch, diner of 

gewoon voor een borrel.
Douwe Egbertsplein 5 

RESTAURANT ZUIVER
Restaurant Zuiver ’by Marten en Nely’ 
biedt een culinair verrassingsmenu, 
maar leent zich ook uitstekend  

voor een lunch. Je kiest uit een 

twee- of driegangenmenu en 

er wordt speciaal voor jou een 

smaakvol en uitgebalanceerd 
lunchgerecht bereid. Toch liever 
zelf een keuze maken? Op de 
lunchkaart vind je een gevarieerd 

en duurzaam aanbod. Je proeft 
in alle gerechten de culinaire 

kwaliteiten van  chef Marten.

Douwe Egbertsplein 1A

DE JONGENS VAN JOURE
Doe maar gewoon, maar geniet vooral. 

Sil en Ben – twee jongens, 

één droom – gaan met ‘De Jongens 
van Joure ‘ voor sfeervol en gezellig. 
Op de kaart zijn seizoengerechten 
eerder regel dan uitzondering. De

chef-kok zweert bij verse ingrediënten 
en dan is een seizoen-gerecht een 

logisch gevolg. Bij ‘De Jongens’ 
wordt ook veel gebruik gemaakt van 
streekproducten. Boerderijen uit de 
buurt leveren onder meer het vlees en 
verse eieren. De ambachtelijke bakker 
uit Joure zorgt dagelijks voor het 
brood. Bij ‘De Jongens van Joure’ kun 
je terecht voor een lekkere lunch of 

diner, maar ook voor een borrel of een 
high-tea, -wine of –beer.
De Merk 13

MARCO’S EETCAFÉ & 
SNACKBAR 
Kopje koffie doen? Lekker lunchen? 
Even pauzeren tijdens het winkelen? 
Dat kan bij Marco’s eetcafé in de 
ongedwongen en huiselijke moderne 
sfeer binnen óf buiten op het terras. 
Je haalt hier ook de lekkerste friet of 

een heerlijk softijsje. 
Midstraat 71

CHEFKOK MARTEN VAN RESTAURANT ZUIVER PANNENKOEKEN!
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DOPPIO ESPRESSO 
Zeg Joure en je zegt koffie,  
uiteraard Douwe Egberts. Maar 
Joure is ook Doppio Espresso, met 
de hoofdvestiging in ‘koffiestad’ 
Joure. Doppio Espresso is meer  
dan een kopje koffie, het is een 
Noord-Italiaanse beleving waar je 
geniet van de lekkerste koffies.  
Bij Doppio Joure kun je ook terecht 

voor lunch, koffiezetapparaten van 
Jura, koffiebonen, divers servies  
én thee. 
Midstraat 7

PANNENKOEKEN- 
RESTAURANT BRAND
Pannenkoekenrestaurant BRAND 
is ingericht als brandweerkazerne! 
Het pannenkoekenrestaurant is dé 
plek voor jong en oud om heerlijk 
pannenkoeken te eten. En als de 
kinderen zich vermaken, genieten ook 

de ouders, toch? BRAND is ook een 
welkome ‘rustplaats’ voor passerende 
fietsers en een plek waar het óók op 
zondagmiddag gezellig is. Bij BRAND 
draait het om beleving: lekker eten 
en drinken in een ongedwongen en 

gemoedelijke sfeer.
Douwe Egbertsplein 7

DIE GASTSTUBE
Duitse gezelligheid in Joure. 

Dit ervaar je in restaurant ‘Die 
Gaststube’. Hier staan typisch  
Duitse gerechten en gezelligheid 

centraal. Die Gaststube vind je 
in de MID op loopafstand van de 

passantenhaven. Je kunt bij Die 
Gaststube terecht voor lunch of 
diner en rekenen op lekker eten, 

een vriendelijke bediening en een 
gemoedelijke sfeer.
Midstraat 53

VISKIOSK DE VISSCHOTEL 
Op De Merk ben je van harte  
welkom in de bijzonder eigenwijze 
viskiosk ‘De Visschotel’ van Wolter 
en zijn team. Dit markante gebouw 
trekt het hele jaar door veel 

bekijks van gasten uit binnen- en 
buitenland. Met Wolter aan het 
roer als visspecialist en zijn ruime 
ervaring in de horeca draait alles om 

het ambacht en de passie voor het 
product. Het team is gepassioneerd, 

vriendelijk en enthousiast. Ze 
bereiden en verkopen gewoon  
goede vis. Daar draait het om en  

daar staan ze voor.

De Merk 12

GRANDCAFÉ, BAR & 
RESTAURANT HET 
TOLHUIS
Het Tolhuis is gevestigd in een 

prachtig oud en karakteristiek 

pand. Je kunt er bourgondisch 
genieten met een knipoog. De 

kaart is internationaal, Europees 
en hedendaags. Je kunt er terecht 

voor lunch, diner, een brunch of een 
drankje. Binnen of buiten op het 
terras aan het water. Je kunt ook 

overnachten bij Het Tolhuis. 
Appelwijk 11

YOUR BEST FRIEND 
Your best Friend zit misschien een 
beetje verstopt aan de Pastorielaan, 
maar eenmaal ontdekt kom je er 

zeker weer terug! Het menu focust 

zich op ‘healthy en guilty pleasures’, 
gevarieerd met warme en koude 

gerechten. Door het kiezen van 

meerdere kleinere gerechten stel je 

je eigen ‘lunchproeverij’ samen. Of 
je kiest voor een ‘Happy Moment’-
plank. Neem er een heerlijke 
smoothie, kop koffie of thee bij en 
beleef jouw Happy Moment By  
Your Best Friend. 

Pastorielaan 2 

GENIETEN VAN EEN FREAKY MILKSHAKE BIJ YOUR BEST FRIEND IN JOURE HEB JE VOLOP KEUZE OM CULINAIR TE GENIETEN  OF EEN TERRASJE TE PAKKEN.
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KOFFIEHUIS EN 
WIELERCAFÉ VANMARK
Bij VANMARK geloven ze dat het 
leven niet zo ingewikkeld hoeft te 

zijn. Fantastische koffie, prachtige 
fietsen en ouwehoeren over het 
leven (en de koers). Beter wordt het 

niet, wat Mark betreft. Zijn passie 
voor het fietsen werkte al snel 
verbindend en kan aldus Mark niet 
zonder geweldige koffie en heerlijke 
appeltaart bestaan. Vandaar dat 
hij in Joure de deuren van het 
eerste koffiehuis en wielercafé zijn 
geopend. Kom vooral langs, de vers 
geroosterde koffie staat klaar!
Midstraat 128

PIZZERIA-RISTORANTE 
SARDEGNA
Zin in Italiaans eten? Bij Pizzeria- 
Ristorante Sardegna biedt de 
menukaart volop keuze: of je nu 

trek hebt in een goede pizza of een 
lekkere pasta. Voor de kinderen is er 

een speciaal kindermenu met onder 

andere kinderpizza’s, maar ook een 
portie friet is mogelijk. Als afsluiter 
kies je natuurlijk één van  
de Italiaanse desserts. 

Midstraat 5

De Jouster Bierbrouwerij zag haar levenslicht halverwege 2018. 
De brouwerij is gevestigd in een markant, oud pandje in het centrum 
van Joure. Het is de enige en eerste bierbrouwerij in Joure. 

Wat begon als een interessante ‘thuishobby’, groeide uit tot plannen 
voor een kleine, commerciële, kleine brouwerij. In de brouwerij worden 
diverse soorten bovengistende biersoorten gebrouwen, geheel volgens 
eigen recept. Belgisch blond, een mooie tripel, een prachtige weizen, 
een Iers-/Belgisch rood bier, een frisse IPA en diverse andere 
speciaalbieren worden in de brouwerij op ambachtelijke wijze 
onder de merknaam Van Baerdt gebrouwen

HOBBE VAN BAERDT
De naam Van Baerdt bier is gekozen vanuit de sterke band die de naam 
Van Baerdt heeft met Joure. De naam is afkomstig van de vroegere 

grietman van de toenmalige gemeente: Haskerland, Hobbe Dircks van 
Baerdt (1591-1655). Hobbe van Baerdt heeft zich sterk ingezet om een 
aansprekende toren met kerk in Joure te krijgen. Deze kerk staat sinds 
1644 in het centrum van Joure en is vernoemd naar Hobbe van Baerdt. 
Tijdens de bouw van de kerk bleek dat de bodem van de schatkist snel 
in zicht kwam. Om de kerk af te kunnen bouwen en in te kunnen richten, 
werd er door Hobbe van Baerdt belasting geheven op fusten en tonnen 
bier, die in Joure werden geproduceerd. Door deze belasting kon de 
markante kerk worden afgebouwd en ingericht. Voldoende reden om 
Hobbe van Baerdt postuum te eren met een biermerk.

Dat er in Joure altijd al een link met bier is geweest, bewijst de oude 
straatnaam Brouwerssteeg (de steeg naast het pand waar nu Café De 
Stam in is gevestigd). In Joure was er in vroeger dagen levendige handel 

in bier, klokken en koper. Verder werd Joure in de periode 1600-1800 
geroemd om de prima kwaliteit hop die op de zandgronden van Joure 

werd verbouwd. 

Het bier is verkrijgbaar 
bij meerdere adressen in 
Joure, zoals bij 
De Wijnkoperij.
Meer weten? Kijk dan op:
www.jousterbrouwerij.nl.

IN JOURE HEB JE VOLOP KEUZE OM CULINAIR TE GENIETEN  OF EEN TERRASJE TE PAKKEN. KOFFIEHUIS VANMARK

1591-1655
HOBBE DIRCKS 
VAN BAERDT
 
DE JOUSTER 
BIERBROUWERIJ



Verkoop, 
reparatie en 
restauratie 
van originele 
Friese, 
klassieke en 
moderne 
klokken.

Douwe Egbertsplein 8 - 8501 AB  Joure - T 0513 41 41 04

www.jousterklokkenmakerij.nl

De Jouster Klokkenmakerij

Rijkserkend restauratie/reparatie-atelier

Voor het bĳ maken van de sleutels. 
Huis, auto, motor, caravan, fi etssleutel. 

Ook sleutels met startonderbreking!

Midstraat 23, Joure, Tel 0513 – 412554 
www.brattinga.nl

Ga voor duurzaamheid en kwaliteit!

O Ons team staat voor de hoogste kwaliteit en excel-
lente service.

M Met open deur laten wij zien waar we voor staan, 
DAT is wat we doen!

D Door technische innovatie staan wij toegankelijker 
en effi ciënter rondom de klant.

E Enthousiasme en fun zijn de basisvoorwaarden om 
gedreven samen te werken.

I Iedereen verdient én krijgt onze aandacht.

“Als zakelijke vriend, samen onderweg
naar het gouden resultaat”

Midstraat 20 8501 AP Joure 

Telefoon: +31 (0)513 745 110  | info@van-der-wiel.nl

www.van-der-wiel.nl

O
  Ons team staat voor de hoogste kwaliteit en 

excellente service.

M
  Met open deur laten wij zien waar we voor staan, 
DAT is wat we doen!

D
   Door technische innovatie staan wij 

toegankelijker en effi ciënter rondom de klant.

E 
  Enthousiasme en fun zijn de basisvoorwaarden 

om gedreven samen te werken.

I
   Iedereen verdient én krijgt onze aandacht.

Hét adres voor
al  uw fietsplezier 

en onderhoud!

Ook het adres voor fietsverhuur
 (maak uw reservering op www.2wielercentrumjoure.nl)

Gazelle • Koga • Batavus • Sparta
Cannondale • Victoria • Conway

Tolhuswei 5,  8501ZP Joure 
0513 412143 |  info@2wielercentrumjoure.nl

www.2wielercentrumjoure.nl





MIDDAGJE  UIT 
3 TIPS
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Museum Joure is een verrassend 

maakmuseum, gelegen midden 

in het centrum van Joure. Beroemd op 

het monumentale industrieterreintje 

zijn de allereerste fabriek van Douwe 
Egberts, D.E. winkel ‘De Witte Os’ 
(in 2018 KLM huisje nummer 99), het 
naastgelegen herenhuis, het pakhuis 

uit 1898 en het achttiende-eeuwse 
geboortehuisje van grondlegger 

Egbert Douwes. 

De uitgebreide collectie Douwe 
Egberts- geschenken die het museum 
herbergt is een feest der herkenning. 
Maar ook de metaalfabriek, Klaas 
Gubbels’ imposante koffiekunstwerk 
‘Kaskade’, de authentieke drukkerij 
en de Friese Klokkenmakerij zijn erg 
bijzonder. 

Joure is van oudsher een echt 

ambachtsdorp: in het museum zul je 
je verbazen over de fijne techniek van 
Friese Klokken. Wist je dat Museum 
Joure ’s werelds grootste collectie van 

dit beroemde uurwerk heeft? Ervaar 
ook het vakmanschap van de gieters en 

de smeden en maak je eigen drukwerk 

met authentieke drukpersen.

Een bezoek aan Museum Joure is
een feestje voor jong en oud.

Ontdek alles over het maken van koffie en thee, de wereldmerken 
Douwe Egberts en Pickwick én ga zelf aan de slag!

MUSEUM
jOURE

DELFTS BLAUW KLM HUISJE NR. 99. DE KLM KOOS 
TER GELEGENHEID VAN HAAR 99E VERJAARDAG EEN 
NIEUW DELFTS BLAUW HUISJE: DE KEUZE VIEL OP 
DE EERSTE WINKEL VAN DOUWE EGBERTS IN JOURE.

jOURE MAGAZINE  2021

MUSEUM JOURE
Ga naar de website 
via de QR code

IN MUSEUM JOURE VOEL EN BELEEF 
JE OVERAL DE PASSIE EN LIEFDE 

VOOR HET MAKEN 

TIP 1



De Merk 12 • 8501 AN Joure  • 0513 415 399 

www.devisschotel.nl

Heerlijke Heerlijke verseverse visvis enen datdat proef je!proef je!

DÉ DRANKENSPECIAALZAAK 
IN WIJN & WHISKY

operij-joure.nl

www.facebook.com/wijnkoperijjoure

www.wijnkoperij-joure.nl

met specialiteiten uit Italië, 
Portugal en Spanje.

Ook veelzijdig in likeuren,
rum, grappa, cognac, enz.

Winkel: 

Midstraat 142

8501 AW Joure

Tel. 0513-412022
info@wijnkoperij-joure.nl

www.facebook.com/wijnkoperijjoure www.wijnkoperij-joure.nl O
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Kom naar Joure, proef en beleef

es
)

Meer dan 1400 verschillende 
whisky’s.

Meer dan 600 verschillende wijnen

Ambachtelijk bereid 
uit eigen Jouster

Bierbrouwerij
 

Verkrijgbaar bij uw 
slijter, plaatselijke 
horeca, supermarkt 
of onze webshop



joure heeft een gezellige, sfeervolle, één kilometer 
lange winkelstraat: de MID (Midstraat). De MID biedt 

je een fijne mix van leuke winkels van lokale ondernemers, 
speciaalzaken maar ook bekende winkelketens. In de MID 
vind je ook de gevarieerde en gezellige restaurantjes, 

kroegjes en terrassen: volop gelegenheid voor een heerlijke 
kop koffie, lunch, verkoelend drankje of een uitgebreid 
diner. De fraaie passantenhaven van Joure ligt op 

loopafstand van de MID, dus je wandelt vanaf je boot zo de 
MID binnen. In de MID vind je alles wat je nodig hebt: dat is 
één van de gemakken van de MID. 

PARKEREN IN JOURE IS GRATIS! 
Er is voldoende parkeergelegenheid op loopafstand van  
de MID. Voor bezoekers met een fietsendrager zijn er aan 
de Sinnebuorren zelfs twee parkeerplekken gereserveerd!

27

SHOPPEN IN DE MID
EN KOFFIE OP HET TERRAS

OP VRIJDAGAVOND IS HET 
KOOPAVOND IN DE MID

Tijdens je bezoek aan het puzzelmuseum 
word je op een leuke en enthousiaste 

manier verrast door magisch entertainment. 

Het puzzelmuseum in Joure is erg 

geschikt voor gezinnen en groepen, 

kinderfeestjes, familiefeesten, buurtfeesten, 

personeelsfeesten en scholen. Een middagje 
puzzelmuseum is leerzaam, uitdagend en 

denken in mogelijkheden.

Puzzelmuseum Joure is een zeer verrassend museum 
boordevol logische puzzels, breinbrekers en raadsels. Er 
is volop gelegenheid om zelf te puzzelen. Laat je hersenen 
maar lekker kraken! Je moet vooraf wel even reserveren.

BREIN BREKERS
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PUZZELMUSEUM JOURE
Ga naar de website 
via de QR code

3 TIPS VOOR  MIDDAGJE UIT
MIDDAGJE jOURE 

TIP 2

TIP 3
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Het Jouster kuierke is een wandeling van ruim 

anderhalf uur. Met een gids loop je langs het 

vaarwater met de bruggen, de oude gevels, de smalle 
straatjes en de historische panden. Het bewonderen 
van de gerechtskamer in de Jouster Toer is één van de 
hoogtepunten van het kuierke.

GILDEMEESTER
Gepassioneerd amateurhistoricus Arjen de Ree heeft al 
meer dan twintig jaar ervaring in het rondleiden van gasten 

door Joure. Al sinds 1997 is hij als gildemeester één van de 
gastheren van deze historische wandelroute. Toen De Ree 
destijds een groep toeristen onder leiding van een gids de 
Midstraat zag verkennen, wist hij onmiddellijk dat dat ook 
precies iets voor hém was. Hij sloot zich aan bij het Gilde 
Joure, werd gildemeester en vindt het nog altijd prachtig 
om mensen rond te leiden.

JOUSTER KUIERKE VOL HISTORIE
“Het Kuierke, waarvan Freerk Ringnalda de oprichter is, 
begint bij de VVV”, vertelt Arjen de Ree. “Het ontstaan van 
Joure, als buurtschap van het ‘memmedoarp’ Westermeer, 

Joure heeft een rijke historie, waar 
zelfs geboren en getogen Jousters van 
opkijken. Want weet je wel waar de naam 
Joure, De Jouwer, vandaan komt? Of 
waarom de huizen aan ’t Zand met hun 
gevels niet náást, maar schuin achter 
elkaar en met de punt naar voren, zijn 
gebouwd? Of hoe het DE-plein er vroeger 
uitzag? Of door welke ambachten Joure 
heeft kunnen groeien? Antwoorden op 
deze en nog veel meer vragen krijg je 
tijdens ‘t Jouster kuierke.

ONTDEK HISTORISCH JOURE TIJDENS 

‘JOUSTER KUIE
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MeAR-app brengt de 
geschiedenis tot leven

 HET 

IERKE’

Wil je kennismaken met Joure op jouw moment en op een 
digitale manier, dan is de MeAR-app precies iets voor 
jou. Met de app gaat er een wereld voor je open. Want de 
interessante wetenswaardigheden over de omgeving 
waar jij je bevindt, komen tot leven op je eigen telefoon.

MeAR Fryslân heeft niet voor niets hoofdletters in de 
naam, want de A en R staan voor Augmented Reality. AR is 
een techniek waarbij je virtuele elementen toevoegt aan de 
werkelijkheid. Deze extra informatie wordt op het scherm 
getoond, bovenop wat je al in het echt ziet.

24 MEAR FRYSLÂN-ROUTES
“Het is altijd lastig uit te leggen wat Augmented Reality 
precies is. Je moet die digitale laag over de werkelijkheid 
vooral gaan ervaren”, vertelt Tjitske Swierstra. Zij bedacht 
en beheert de MeAR Fryslân-app. “We begonnen met één 
route, kregen steun van mienskipsfondsen en inmiddels 

zijn er al 24. Ze gaan bijvoorbeeld langs de Friese elf steden 
of de elf fonteinen in Friesland, én er is dus ook een hele 
leuke route in Joure!”

De digitale laag in de route-app zorgt ervoor dat je Douwe 

Egberts in levenden lijve tegenkomt in Joure, treffend 
neergezet door Arjen de Ree. Bij de Jouster Toer komt het 
bekende standbeeld van Annet Haring van het groepje 
toeristen die naar de Jouster toer kijken tot leven. “We 
hebben de routes gemaakt met inwoners uit de steden en 
dorpen zelf”, zegt Tjitske Swierstra. “Ik werk dan samen met 
clubjes mensen die net zo gek zijn op deze routes als ik.” 

          SCAN DE QR CODES

          VOOR DE MeAR-APP

is de start van een prachtig verhaal uit het verleden. 

Joure ligt mooi in de lengte op een zandrug. Als we verder 

lopen naar het gemeentehuis vertel ik over de Stins, het 

stenen huis, dat daar eens stond. Daar woonde de Friese 

adel, dus ook de grietmannen van Joure. En ik vertel dat 
tuinarchitect Roodbaard de aanleg van het huidige park 
Heremastate heeft verzorgd. En nog veel meer.”

DOUWE EGBERTS EN HET DE-PLEIN
Het ontstaan van het grote koffieconcern Douwe Egberts 
ontbreekt uiteraard niet in de verhalen over historisch 
Joure. Net als de vraag hoe het D(ouwe) E(gberts)-plein 
aan zijn naam komt. Doordat veel horecabedrijven 
zich hier hebben gevestigd, is het plein een gezellige 
ontmoetingsplek. “Maar weet je wel dat aan het DE-plein 
vroeger een gasthuis stond en een kapel met een kerkhof 

eromheen?”, vraagt Arjen de Ree. “In de Spaanse oorlog aan 
het eind van de 16e eeuw moest dit worden afgebroken.” De 
reden hiervoor en alle bijkomende bijzonderheden over het 
plein kom je te weten tijdens de wandeling! 
 

VERLEDEN EN HEDEN
Over de gebeurtenissen uit het verleden is veel te vertellen 
en bovendien is er vaak een link naar het heden, aldus 
Arjen e: “Kijk ook maar naar de televisieprogramma’s, er 
is steeds meer aandacht voor historie. Daarbij zijn er ook 
veel anekdotes om door te geven. Ze zijn stuk voor stuk de 
moeite waard.” De interesse in de historie van een of de 
eigen woonplaats en de ‘roots’ van de eigen familie is de 
laatste tijd toegenomen. De Ree: “Het ontstaan van Joure, 
van de Jouster Toer en kerk, alle nijverheid die zich hier in 
het verleden heeft ontwikkeld zoals het koffiebranden, de 
geelgieterij, de klokkenmakers, maar ook de meubelmakers; 
het zou de basiskennis van iedere Jouster moeten zijn.” 

MEEWANDELEN? OF LIEVER FIETSEN?
Het Jouster Kuierke wordt georganiseerd op dinsdag- en 
donderdagmiddag in de zomermaanden juli, augustus en 
september. Voor reserveren, aanmelden of meer informatie  
kun je contact opnemen met VVV Waterland van Friesland via tel: 
0513 – 41 60 30. Mailen kan ook: via info@waterlandvanfriesland.nl 
of loop gezellig even binnen bij de VVV aan de Midstraat 99.  
Kosten voor deelname zijn € 4,50 euro per persoon.

Een ‘wandeling ‘op maat’? Of een fietsroute onder leiding 
van Arjen? Kijk dan op www.eventsjouredfm.com voor zijn 
contactgegevens en informeer naar de mogelijkheden.

App store Google Play
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j
oure heeft een gezellige één kilometer lange sfeervolle 

winkelstraat: de Midstraat - in de volksmond De MID.

De MID vormt het hart van Joure en biedt je een mooie mix van 

lokale ondernemers, speciaalzaken, ambachtslieden, bekende 

winkelketens, aangevuld met gevarieerde horeca, terrassen  

en museum Joure. In de MID vind je alles wat je nodig hebt. 

En... parkeren in Joure is gratis!
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VAN IDEE TOT UNIEK SIERAAD

Ambachtelijk vakmanschap, dat is wat je vindt in de winkel 
van meestergoudsmid Watze van der Wal en goudsmid 
Simone Ponne. Je vindt er een mooie handgemaakte 

collectie sieraden. Daarnaast maken ze gouden en zilveren 

sieraden in opdracht. Watze en Simone bespreken vooraf 
samen met jou je wensen en ideeën, maken een ontwerp 
en gaan daar - na goedkeuring – mee aan de slag. 

Het eindresultaat? Een uniek en prachtig sieraad! 
Loop gerust binnen voor een vrijblijvend gesprek om 
demogelijkheden te bespreken.
MEESTERGOUDSMID WATZE VAN DER WAL, MIDSTRAAT 1

TOP IJSSALON IN JOURE 

Bij De IJsfabriek & Chocolade vind je in de zomerperiode 

maar liefst 24 (!) verschillende smaken van het allerlekkerste 

ijs en ook overheerlijke chocolade. Zelfs in de winterperiode 
(oktober tot en met april) kun je in De IJsfabriek nog dagelijks 
kiezen uit twaalf smaken ijs. Zeker de moeite waard om 
binnen te stappen, dus. Trouwens, een ijsje is altijd een goed 
idee, toch?

DE IJSFABRIEK & CHOCOLADE, MIDSTRAAT 11

1
11

De MID is momenteel dagelij ks tot 18:00 uur geheel toegankelij k voor auto’s, 
zodat ook winkels zonder achteringang goed bereikbaar zij n. Zo kun je ook 
daar je aankopen veilig en vlot afhalen. 

Op vind je het overzicht van winkels en horeca (in 
het kernwinkelgebied van Joure) die open en actief zij n. Plus onze 
contactgegevens. Zo ben je meteen op de hoogte van onze openingstij den, 
aanbiedingen en acties. En  heb je binnen een dag in huis wat je nodig hebt.  

Door je aankopen lokaal te blij ven doen, helpen we elkaar. Ook nu het moeilij k 
is, bieden we je nog steeds graag het gemak van de MID. 

Namens ons allen: énorm bedankt! 
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Alle winkels vind je op

WWW.jOURE.NL

DE MID

Joure heeft een gezellige één 
kilometer lange sfeervolle winkelstraat: 
de Midstraat - in de volksmond ‘de 
MID’. De MID vormt het hart van 
Joure en biedt je een mooie mix van 
lokale ondernemers, speciaalzaken, 
ambachtslieden, bekende winkelketens, 
aangevuld met gevarieerde horeca, 
terrassen en museum Joure. In  
de MID vind je alles wat je nodig hebt. 
En... parkeren in Joure is gratis! 

WELKOM IN DE MID!
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VOOR JE DAGELIJKSE 
VITAMINE BOOST
De Cranberry is dé aardappel-, groente- en fruit-
speciaalzaak in Joure. De Cranberry verkoopt producten 
die dagelijks worden aangeleverd of opgehaald bij boeren 
en telers uit de streek. Het assortiment is zeer uitgebreid; 
naast de ‘normale’ groenten en fruit kun je er ook terecht 
voor heerlijke eigengemaakte salades of mooie fruitmanden. 
Ze bieden je uitsluitend de lekkerste en meest verantwoorde 
producten.

DE CRANBERRY, MIDSTRAAT 41

VOOR JE UNIEKE OUTFIT 

Hippe jonge outfits tegen leuke prijzen, die vind je bij Zussie, 

‘het zusje van Entoeraazje’. Zussie is elke dag bezig met de 
laatste trends op modegebied en springt daar snel op in. 
Zussie gaat wekelijks op inkoop en daardoor tref je elke keer 
weer een ander assortiment aan in de winkel. Geen grote 

series, want Zussie houdt het exclusief. Hierdoor weet je 

zeker dat je bij Zussie een unieke outfit vindt die je niet snel 
ergens anders zult tegenkomen.

ZUSSIE, MIDSTRAAT 17

KWALITEIT EN DESKUNDIG 
ADVIES
De vierde generatie van het familiebedrijf Boersma 
schoenen, Stijn en Hinke Boersma, heeft zich sinds 2018 
gevestigd in de MID. Wat altijd voorop heeft gestaan - en 
nog voorop staat - is het verkopen van kwaliteitsschoenen, 

met deskundig advies, liefde en passie voor het vak. Een 
schoenenwinkel voor jong en oud; een leverancier van 
kwaliteit en trends. Boersma schoenen heeft onder andere 

de mooiste collectie van gerenommeerde merken als Gabor, 
Australian, Ecco, Pikolinos en Gaastra. 

BOERSMA SCHOENEN, MIDSTRAAT 46

DE WINKEL DIE JE 
SMAAKPAPILLEN PRIKKELT
Bij Kaas & delicatessen speciaalzaak Zee Tsiis vind je een 

breed assortiment aan binnen- en buitenlandse kazen, 
Friese streekproducten, olijven, tapenade, huisgebrande 
noten, kaasgereedschap en kaasplanken. Ben je op zoek 

naar een leuk cadeau, relatiegeschenk of kerstpakket?  
Ze helpen je graag bij het samenstellen van een mooi, lekker 
en persoonlijk pakket. En elke vrijdag heeft Zee Tsiis voor 
slechts tien euro weer een heerlijk gevulde weekendtas 
voor je klaarstaan. 

ZEE TSIIS, MIDSTRAAT 42

17 42
41 46
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GEZELLIG WINKELEN VOOR 
DE ALLERLEUKSTE ITEMS 
Waar niets moet, maar wel mag! dát is LOF der Zotheid. De 

winkel zit in één van de schattigste pandjes van de MID. Een 
gezellige winkel waar je terecht kunt voor de allerleukste 

mode van mooie merken, sieraden, tassen en andere 

accessoires én allerlei leuke items voor in je huis. Merken 
en collecties op basis van gevoel als eenvoud, warmte, 
draagbaarheid, comfort, vrouwelijk en stoer... met oog voor 
detail. Een winkel waar je altijd hartelijk ontvangen wordt met 
oprechte aandacht, eerlijk advies en kwaliteit.

LOF DER ZOTHEID, MIDSTRAAT 98

ANDERS DAN STANDAARD 

Voor de leukste mode, lifestyle en woonaccessoires ga je 

naar Entoeraazje. Maar bij Entoeraazje kun je ook terecht 
voor een outfit die je niet snel ergens anders zult vinden. Je 
krijgt altijd een persoonlijk advies, eerlijk en met oog voor 
detail. Het Entoeraazje-team staat elke dag vol passie en 
enthousiasme klaar om jou te helpen. Iets unieks? Iets leuks? 
iets anders? Dát is Entoeraazje! Ook voor een leuk cadeautjes 
slaag je zeker bij Entoeraazje! Elk cadeautje of cadeaubon 
wordt bovendien altijd op een bijzondere manier ingepakt. 

DE ENTOERAAZJE, MIDSTRAAT 47

ALTIJD DE LAATSTE SPEELGOED 
TRENDS EN RAGES
Top 1 Toys Joure is een fijne en ruime speelgoedwinkel met 
een zeer breed assortiment speelgoed. Je vindt er naast 
bekende merken als LEGO, Playmobil, Barbie en Hasbro 
altijd de laatste trends en rages. De stelling ‘wat je niet ziet, 
is er niet’ gaat hier niet op, want artikelen die niet standaard 
aanwezig zijn, kunnen altijd voor je worden besteld.

TOP1TOYS JOURE, MIDSTRAAT 123

VOOR MANNEN 

Bij Terra 1888 geloven ze dat een kledingwinkel voor 

mannen meer moet zijn dan een winkel vol kleren. Want 
mannen houden over het algemeen meer van kleren dan 

van shoppen. Terra 1888 is er voor mannen! Dus hebben ze 
er alles superoverzichtelijk onder één dak. Ze onthouden 
wat jij mooi vindt, zodat ze je altijd snel en met persoonlijke 
aandacht kunnen helpen. Naast een stoere collectie met 

mooie merken hebben ze ook schoenen, accessoires en 
meer mooie spullen die mannen leuk vinden.

TERRA MODE 1888-GEWOON VOOR MANNEN,MIDSTRAAT 91

9847
12391
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VOOR ELKE GELEGENHEID 
EEN PASSEND DRANKJE
Verbaas je over het enorme assortiment bij Wijnkoperij Joure. 

Hammie en Berthus Koornstra en schoondochter Vanessa 
delen graag hun kennis en passie met jou. Ze ‘leren’ je genieten 
van wat er aan dranken in de winkel staat. Er gaat een wereld 
voor je open. Het mooie pand bestaat uit drie afdelingen met 
elk een specialisme met een wel heel breed assortiment in 
wijn, whisky, rum, cognac, gin, grappa en ander binnenlands- 
en buitenlands gedistilleerd. Bekende merken en onbekende 
merken. Natuurlijk ook de bekende Friese merken als 
Boomsma, Brons, Sonnema en de Weduwe Joustra.
WIJNKOPERIJ JOURE,  MIDSTRAAT 142

EXPERTS IN ELEKTRONICA

Expert Joure is dé klantgerichte vakspeciaalzaak in home-
elektronica. Bij Expert Joure krijg je persoonlijke aandacht 
en advies, zodat het product dat je koopt helemaal aansluit 

bij jouw wensen en gebruik. Zo geniet je optimaal van je 
nieuwste aanwinst. Expert Joure bezorgt en installeert 
indien gewenst ook aan huis. Problemen met een product? 
Ook dan staat Expert Joure voor je klaar. 

EXPERT JOURE, MIDSTRAAT 124-126

LAAT JE VERRASSEN DOOR DE 
VELE MERKEN 
Fashion & Outlet Center Joure is een prachtig gestylde 

winkel van 300m2 bomvol gevuld met MERKKLEDING met 
hoge kortingen voor dames en heren. Nieuw, vorig seizoen 

en outlet, alles onder één dak.Voor elke stijl, elke maat en 
elke portemonnee. Én persoonlijke aandacht en advies op 
maat, mits gewenst natuurlijk. Een echt dagje uit beleef je 
aan de Midstraat 143, waar ook de koffie klaar staat.

FASHION & OUTLET CENTER JOURE, MIDSTRAAT 143

124 143
142

DEMID 
1 KILOMETER 
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Wij verhuren 

meer dan 40 open 

motorboten en 

luxe kajuitmotor-

jachten tot 15 m 

voor 2 tot 12 

personen.

©
 Frieslan  Holland

Turfkade 15 • NL-8539 SV Echtenerbrug 
Tel. +31(0)514 - 541467 • info@turfskip.com

 www.turfskip.com • www.sloepverhuur.info

Turfskip: van vlet tot royal class motorjacht

Sloepverhuur v.a. € 80,–
(dagdeel, incl. diesel)

Vletverhuur v.a. € 65,–
(dagdeel, incl. diesel)

  Interessant voor
alle lee� ĳ den!

Start
je ontdekkingsreis bĳ  
bezoekerscentrum

Mar en Klif

De Brink 4

Oudemirdum

WWW.MARENKLIF.NL

Ontdek
Nationaal
Landschap
Zuidwest
Fryslân

Uniek veelzĳ dig

S r g
PIZZERIA - RISTORANTE

S r g
Pizzeria Sardegna 

heeft de afgelopen winter 
een metamorfose ondergaan.

Dagelijks geopend van 17.00 tot 22.00 uur

Arrivederci!  
Team Sardegna

Komt u binnenkort 

dineren in een 

vernieuwde en 

sfeervolle ambiance?

Midstraat 5, 8501AC te Joure 
Tel: 0513 412 636

www.pizzeriasardegna.nl

VERRASSEND 
MAAKMUSEUM

www.museumjoure.nl
Museumstraat 2

8501 CD Joure
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VANUIT JOURE GENIETEN
OP DE FRIESE WATEREN
In een fijne open sloep vanuit Joure genieten 
van al het moois wat de Friese natuur je te 
bieden heeft? Bij Sloepverhuur Joure-Friesland 
regel je het. Varend vanaf de opstaplocatie in 
het centrum van Joure (Het Zand: 52°58’12.3”N 
5°47’36.8”E) liggen de prachtige Friese wateren 
binnen handbereik! 

Na de korte instructie vaar je vanuit Joure over 

de Langweerderwielen, het Sneekermeer en alle 
andere meren die Friesland rijk is. De huursloepen 
geven je de ultieme vrijheid om één of meerdere 
dagen je eigen route te bepalen. Ook een aanrader 
als gezellige familiedag of uitje met vrienden of 

collega’s.

Informatie: sloepverhuurfriesland.nl

LEKKER TOEREN OP 
JE GEHUURDE RETRO SCOOTER 

“Een hartstikke leuk dagje uit.” Zo omschrijft Stefan 
Hofstra van Retro Scooterverhuur Joure de ervaringen 
van de mensen, die op hun gehuurde scooter de omgeving 
van Joure verkennen. 

“De mensen komen altijd heel enthousiast terug, want 
ze hebben veel gezien. Met een snelheid van 25 tot 30 
kilometer per uur mag je met de scooter ook op fietspaden 
en kom je op bijzondere plekken en op paden of wegen, die 
je anders nooit had ontdekt. Mensen die bijvoorbeeld op de 
camping in de haven verblijven, of bij een B&B, kunnen op 
deze manier kennismaken met een groot gebied rondom 
Joure, want gemiddeld wordt er per dag tussen de 70 en 

150 kilometer afgelegd. Probeer het eens! Iedereen met 
een scooter-, motor-, of autorijbewijs mag de scooter 
besturen.” 

Informatie en route inspiratie: retroscooterverhuur.nl

ONTDEK EN GENIET
VAN DE MOOIE OMGEVING IN EN RONDOM JOURE
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Aangenaam verrast. Dat was Sietske Bakker toen zij 23 jaar geleden in Joure kwam wonen 
en de omgeving verkende op haar fiets. “Ik kom uit Menaldum. Daar is het landschap weids, 
wat ook zijn charme heeft, met prachtige vergezichten, maar hier in de omgeving van 
Joure is veel meer afwisseling. Water, bos en prachtige fietspaden. Je kunt hier alle kanten 
op. Een fietstocht in deze omgeving bezorgt je het vakantiegevoel.”

“ER IS ZOVEEL 
MOOIS TE ZIEN”

FIETSTIPS VAN SIETSKE BAKKER!
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De keuze voor Joure als woonplaats was destijds een bewuste.  
Joure ligt centraal in Friesland en is goed bereikbaar via de 

snelwegen. Dat was gunstig voor het werk van haar echtgenoot. Het 

goede gevoel dat zij toen al bij Joure hadden is gebleven want nog altijd 
hebben Sietske, haar man en kinderen het hier erg naar hun zin.  
In Joure voelen ze zich thuis.

Sietske deelt graag twee van haar favoriete routes. Deze routes  

zijn allebei zo’n tien kilometer lang, maar kunnen ook samengebracht 
worden tot één route van twintig kilometer. 

“FIETSEN IN 
EN OM JOURE 
GEEFT JE HET 

VAKANTIEGEVOEL”



Adverteren is zonde van het geld.

Of niet. 

Het ligt helemaal aan je strategie. Kijk, adverteren om het adverteren is zonde van 

het geld. Pas als je precies weet welke klanten waarom voor jou moeten kiezen, kun je 

bepalen of adverteren zin heeft. En wat je in die advertentie, op je nieuwe website of op 

je socials duidelijk moet maken.

Wij zijn Mount. 

Wij maken geen reclame. Wij maken plannen. 
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EERSTE FIETSROUTE 
Sietske: “Je start in het centrum van Joure, bij park ter 
Huivra ‘het kleine parkje’ en fietsen De Scheen op richting 
de rotonde. Daar ga je rechtsaf en nemen het pad langs de 

sportvelden tot je weer bij een rotonde komt. Daar ga je 
richting Sneek. Vervolgens gaan we links en neem je het 

viaduct over de snelweg. Je gaat rechtsaf en fietst om de 
‘De Put van Nederhorst’ heen. Via het fietspad langs de 
Skarsterrien kom je in Scharsterbrug. Je kunt nu terug 
naar Joure. Dan heb je ongeveer tien kilometer afgelegd, 
maar je kunt ook door…”

TWEEDE FIETSROUTE
“Als je besluit om lekker door te fietsen dan ga je in 
Scharsterbrug naar de brug. Daar vervolg je je route langs 
de Skarsterrien, richting Ouwsterhaule. Je gaat onder 

de snelweg door. Vervolgens hou je links aan kom je uit 

bij de Haulsterbossen. Er staat een snackkar op de hoek. 
Hier heb je opnieuw de mogelijkheid om terug te gaan 
naar Joure. Maar heb je zin om door te fietsen, kies dan 
de fietspaden die je via Sintjohannesga bij het Nannewiid 
brengen. Dit tweede stuk is favoriet bij mij. In de buurt van 
Sintjohannesga is het altijd zo heerlijk  stil. Er zijn geen 

snelwegen in de omgeving. Het is een heel fijn stukje om te 
fietsen. Als je vervolgens richting Haskerhorne gaat, komt 
Joure ook snel weer in zicht.”

LEUKE PAADJES MET 'RUSTPUNTEN'
Er zijn veel prachtige fietspaden in de omgeving van Joure, 
volgens Sietske Bakker. “De routes waar ik over vertel, 

hoef je niet beslist zo te fietsen, hoor”, lacht ze. “Als je een 
ander paadje ziet dat je leuk lijkt, neem het dan! Er is zóveel 
moois te zien…”

FIETSROUTE 1 FIETSROUTE 2

FIETSROUTE LANGS OORLOGSMONUMENTEN
Joure is niet alleen een prachtig 
startpunt voor een heerlijke tocht per 
fiets door de natuur in het gevarieerde 
landschap. Een bijzondere route 
die Sietske hier ook graag onder 
de aandacht wil brengen, is de 21 
kilometer lange fietsrit langs de 
oorlogsmonumenten in de gemeente 
De Fryske Marren.

Sietske: “Ik ben hier als vrijwilligster 
bij betrokken geraakt. Kinderen uit 
groep acht van de basisschool stappen 
ieder jaar op de fiets voor een tocht 
langs deze oorlogsgedenktekens. 

Onderweg krijgen ze de verhalen van 
de Tweede Wereldoorlog te horen. Er 
is hier in oorlogstijd veel gebeurd, waar 
je tijdens deze fietstocht van alles over 

te weten komt. Zo fiets je bijvoorbeeld 
langs de droppingsvelden, waar de 

geallieerden wapens lieten vallen voor 

het Friese verzet.”

De exacte route met de feiten uit 

de oorlogsgeschiedenis is te vinden  

op de website:
www.herdenkennieuwestijl.nl.

BAKJE KOFFIE
ONDERWEG?
Tijdens je fietstocht kun je onderweg altijd even uitrusten en 
tijd nemen voor een kopje koffie, thee of iets anders. Dat kan 
bijvoorbeeld bij de volgende ‘haltes’:

SCHARSTERBRUG: Rustpunt Ons Koffiehuisje, Hollandiastraat 5.
OUWSTERHAULE: Nationaal Openbaar Vervoer Museum,  
Jetze Veldstraweg 46a.
SINTJOHANNESGA: Rustpunt It Bûthús, Kadijk 25.



BALLOON CITY 
Sinds 1986 worden in Joure jaarlijks de Friese Ballonfeesten 

gehouden. Het evenement vindt meestal plaats in de laatste week 
van juli, en trekt veel bezoekers. Sindsdien wordt Joure tijdens 

deze dagen ook wel Balloon City genoemd! Op de woensdag 
dat de ballonfeesten beginnen, wordt ook de ‘Boerebrulloft’ 
(Boerenbruiloft) gehouden: met een trouwerij, harddraverij 

op ongezadelde paarden en ringrijden. 
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www.defryskemarren.nl

samen genieten.

In gemeente De Fryske Marren raak je nooit uitgekeken. Het afwisselende 

landschap met weidse vergezichten, grote meren en bosrijke gebieden 

biedt volop recreatiemogelijkheden. De talrijke historische dorpjes en de 

elfstedenstad Sloten zijn een lust voor het oog en nodigen uit tot een bezoek. 

Bovendien kent de gemeente een groot aantal verrassende evenementen, 

zoals het Skûtsjesilen en de Friese Ballonfeesten. Maak ook kennis met onze 

prachtige plattelandsgemeente! Meer weten? 

samen op pad en samen beleven
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PASSANTENHAVEN JOURE

“RECREEREN IN 
EEN ONTSPANNEN 
VAKANTIESFEER“

Friesland is een paradijs voor de watersportliefhebber. 
Wanneer je Joure via de waterwegen binnenvaart, is 
dat een heel andere ervaring dan via de entree via de 
autowegen. Joure biedt haar boottoeristen een warm 

welkom in de prachtige passantenhaven.

..
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Havenmeester Charles van Beetz is een echte Jouster. 
Van 1978 tot 2000 was hij ‘even weg’. Hij werkte onder 

andere als verkeersleider op Schiphol en was manager bij 
KPN, maar sinds 2016 zwaait hij weer met veel plezier de 
scepter over de passantenhaven in zijn geboorteplaats.

OP LOOPAFSTAND VAN DE WINKELS 
IN DE MIDSTRAAT
In de passantenhaven van Joure kunnen 240 boten 
aanmeren. “Het zijn hoofdzakelijk motorjachten die hier 
komen”, vertelt Charles. “Joure ligt aan een doodlopend stukje 
water en is daardoor minder in trek bij de zeilers. Zeilers zijn 
het liefst actief op de meren. Al moet ik wel zeggen dat ook zij 
ons steeds meer weten te vinden. Het leuke aan Joure is dat 

je zo onze winkelstraat, de Midstraat. binnenwandelt. Het is 
hier makkelijk winkelen voor de watersporter.”

ONTMOETINGSPLAATS VOOR FAMILIES
“Na een slecht voorseizoen was het hoofdseizoen vorig 

jaar gelukkig weer goed”, vervolgt Charles. “Corona zorgde 
ervoor dat veel mensen in eigen land zijn gebleven. Maar 
ook als je corona buiten beschouwing laat, zijn wij nog 
steeds groeiende. Wat we de laatste tijd zien, is dat families 
elkaar treffen in Joure. Dat wij bij de jachthaven ook een 
campingveld en negen plaatsen voor campers tot onze 

beschikking hebben, zorgt ervoor dat dit ‘treffen’ goed 
mogelijk is. Wanneer de mensen dit op tijd aangeven bij het 
boeken, houden we er uiteraard rekening mee dat ze een 
plaats bij elkaar in de buurt krijgen.”

ELK WEEKEND NAAR JOURE
Boten liggen meestal niet voor lange tijd in een 
passantenhaven. Hoe zit dat in Joure? “Dat klopt”, beaamt 
Charles. “De watersporters genieten van alles wat Joure 
te bieden heeft en varen dan weer naar een nieuwe 
bestemming. Maar in het hoogseizoen ligt de haven hier altijd 
lekker vol. Vaak zijn er ook veel schepen van de verhuurvloot. 

JE BENT OOK VAN 
HARTE WELKOM 
MET TENT, CARAVAN 
OF CAMPER
Geen boot? Kampeerders en bezoekers met een tent, caravan 
of camper zijn ook van harte welkom. Bij de passantenhaven 
bevindt zich namelijk een mooie camping. Voor campers die niet 
op gras kunnen of willen staan zijn er negen camperplekken bij het 
parkeerterrein. Naast de plekken op de camping zijn er ook een 
paar kampeerplekken dicht bij het water. Deze zijn zeer gewild, 
dus wie het eerst komt... Het campingterrein heeft een unieke 
ligging tussen Park Heremastate en de passantenhaven. De 
campinggasten kunnen van dezelfde faciliteiten gebruik maken als 
de havengasten. Voor de kinderen is er een leuke speeltuin. 

CHARLES VAN BEETZ, HAVENMEESTER PASSANTENHAVEN JOURE
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In Joure wordt normaal gesproken in de zomer veel 

georganiseerd, zoals de markten, de Ballonfeesten en 

de Boerenbruiloft. Maar ook buiten deze evenementen is 
Joure populair. Er zijn zelfs gasten die elk weekend naar 
Joure varen, omdat ze hier zo graag zijn.”

RUST EN GEMOEDELIJKHEID
“Waar de gasten van de passantenhaven het meest 
enthousiast over zijn, is de rust en de gemoedelijkheid. 
Wij waken ervoor dat dit ook zo blijft. Zo hebben we eens 
een groep studenten van een buitenlandse universiteit 
ontvangen. Zij zorgden voor teveel overlast, dus waren ze 
het jaar daarna niet welkom. Dat het park Heremastate 

naast de haven ligt, vinden de toeristen bijzonder fijn. Ook 
het aanleggen aan de Grienedyk, met het gras naast hun 

boot, ervaren ze over het algemeen als heel prettig. Een 
enkele keer, als het net heeft geregend en er is gemaaid, 

hoor ik wel eens wat gemopper, maar dat komt zelden 

voor”, lacht Charles.

PERSOONLIJK CONTACT
Als havenmeester maak je van alles mee. “Als het gezellig 

druk is in het hoogseizoen, is hier van alles te doen. 

Als daarbij het weer meewerkt, ervaar je die heerlijke 
ontspannen vakantiesfeer. Dan is het echt genieten. 

Het persoonlijke contact met de gasten is het mooiste 
onderdeel van mijn beroep. Je maakt meestal deel uit van 
het plezier van mensen.

Soms helaas ook van minder leuke zaken die bij hen 
spelen, maar zo is het leven. De deur van het havenkantoor 

staat altijd voor hen open. Ze kunnen hier ook terecht 
voor informatie over de omgeving. Het is nog niet 

zo lang geleden vernieuwd. De rest van het gebouw, 
zoals het sanitair, willen we ook nog aanpakken. 

Ligplaatsautomaten, waar mensen zelf kunnen inchecken 
en betalen, is ook iets voor de toekomst. Het zal er op den 
duur van komen, maar het heeft niet onze prioriteit. Het 

persoonlijk contact is immers juist zo leuk.”
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Voor jong en oud is er in Joure van 
alles te beleven. Om je alvast wat 
inspiratie te geven hierbij 6 leuke tips 
voor zowel indoor als ‘lekker-buiten’ 
activiteiten. Voor elk weertype is er 
een passende activiteit. Veel plezier!

WWW.jOURE.NL

WATERPRET VOOR JONG EN OUD IN SUBTROPISCH ZWEMBAD SWIMFUN

SUBTROPISCH ZWEMBAD 
SWIMFUN 
Subtropisch zwembad Swimfun is de perfecte locatie voor 
een fantastische dag vol waterpret voor het hele gezin. 

Swimfun biedt plezier voor alle leeftijden; rustig baantjes 
trekken, vrij zwemmen en spelen, of genieten van de bubbels 
in de whirlpool. Dé attractie in zwemparadijs Swimfun is de 
sensationele wildwaterbaan Wild River. Op bijna vijf meter 
hoogte begin je aan een indrukwekkend avontuur. Het 
buitenbad is het startpunt van de spectaculaire afdaling 
van deze wildwaterbaan. Je wordt meegevoerd langs 
watervallen en door grotten. Durf jij het aan? 

De Magic Oval is een 55 meter lange glijbaan waar je als 
een echte waaghals vanaf kan roetsjen. Met of zonder 

band. Op de Tube Slide kies je tussen vier verschillende 
thema’s via het touchscreen en geniet je 33 meter lang van 
te gekke tunes en lichteffecten. Wil je een spel doen en de 
highscore van de dag verbreken? Raak dan zoveel mogelijk 
lichtgevende touchpads aan tijdens het glijden.

Wat is een zwemparadijs zonder een zinderend 
golfslagbad? Dein op de golven alsof je in de zee zwemt. 

6x
OP PAD 
MET DE 
KINDEREN!
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BOVEN: VAN DE GLIJBAAN IN SPEELBOS. ONDER: JOUSTER STRAND WOUDFENNE

Ieder halfuur gaat de zoemer om je te laten weten dat 

de golven er weer aan komen! Het 25-meter bad is ook 
toegankelijk voor mensen die graag een duik nemen of 
graag hun baantjes trekken. Het peuterbad is dé attractie 
voor de allerkleinste bezoekers. Zij kunnen zich heerlijk 
vermaken in het warme water met onder andere een 

water spuitende speelbal en een glijbaantje. 

Naast de vele waterfaciliteiten heeft Swimfun Joure 

ook een groot aanbod op het gebied van wellness: 
kom heerlijk tot rust in het stoombad, het kruidenbad, 
de sauna of onder de zonnebank.

SPEELBOS JOURE
Geen weer om buiten te spelen? Kom dan lekker 
binnenspelen en leef je uit op het glow in the dark 
voetbalveld, of maak gekke salto’s op het springkussen. 
Liever griezelen in het spookhuis of tikkertje spelen 
in het doolhof? Het kan allemaal bij indoor speelparadijs 
Speelbos Joure. Speelbos Joure is geschikt 
voor kinderen van één tot en met twaalf jaar. De 
speeltoestellen zijn speciaal voor jonge kinderen 

ontworpen; ze zijn voorzien van kleine opstapjes. Voor de 
allerkleinsten is er het peutereiland. Je kunt in Speelbos 
Joure ook terecht voor kinderfeestjes en klassenuitjes. 

HET JOUSTER STRAND OF  
PUT VAN NEDERHORST 
Lekker afkoelen op een warme dag? Dat kan in Joure 
op het Jouster strand Woudfenne. De kinderen kunnen 
er zandkastelen bouwen, kuilen graven, voetballen of 
volleyballen in het zand. Ze kunnen er gratis gebruik 
maken van surfplanken en zich uitleven op de vele 

speeltoestellen. Het strandje is een heerlijke plek om een 
middag met de kinderen te vertoeven. 

De Put van Nederhorst - of ‘het gat’ zoals de plas 
plaatselijk wordt genoemd - is de plas vlakbij Joure 
aan de A7. Ook op dit zand (én grasstrand) is het goed 
toeven. De kleintjes kunnen zich heerlijk vermaken in 
het ondiepe, afgezette water. Op het strand zijn een paar 
speeltoestellen en een volleybalnet.     >>



 

 
veel aandacht voor

peddeltechniek

jouw tempo

beginner/ervaren

sportief of niet

vlot peddelvaardig 

bochtjes maken

veiligheid en rescue

ook op jouw (water) locatie

buitengewoon genieten

Privéles, max 2 pers.

Supverhuur

NIEUW bij Sup Joure!

 

 

Contact: Alice Fortuin I Harddraversweg 45 I 8501 CK JOURE

Bel of WhatsApp 06 - 10 33 44 15 

Ga ook SUP-pen!
Stand Up Paddling (SUP) is de

snelst groeiende watersport ter 

wereld. En niet voor niets. Je 

ontspant, bent in de natuur en 

doet een total body work-out!

Probeer het bij 

SUP Joure! 
✔ Huur een SUP

✔  Neem (privé)les 

✔  Doe een SUP-clinic

Alice Fortuin laat je enthousiast 

kennis maken met deze 

bijzondere sport. Bel gerust 

voor meer informatie.

 Al SUP-fan? Dan kun je bij SUP 

Joure verschillende boards 

testen voordat je er één koopt.

SUP Joure  I  Alice Fortuin  I  Harddraversweg 45  I  Joure

Bel of app: 06 – 10 33 44 15  I  Facebook.com/SUPJoure  

Geniet gewoon buiten!Geniet gewoon buiten!

De zee drijft al vol plastic, 
wij bouwen liever in hout.

Bramerstraat 66, 
8523 NJ, Idskenhuizen
(0513) 431603
info@zeilschoolneptunus.nl

www.zeilschoolneptunus.nl

Heb je altijd al eens willen leren zeilen of surfen?
Kom watersporten bij Zeil- en surfschool Neptunus!
Dé zeilschool in het hart van het Friese Merengebied.

Zeilles voor volwassenen

Bramerstraat 66, 
8523 NJ, Idskenhuizen
(0513) 431603
info@zeilschoolneptunus.nl

www.zeilschoolneptunus.nl

Valkzeilen, windsurfen of suppen.
Kom lekker even uitwaaien op het water 

bij Neptunus. Wat doe jij deze zomer?

Bootverhuur Neptunus
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PICKNICKEN
Picknicken, hoe leuk is dat? Park Herema State leent zich 
hier uitstekend voor. Kleedje mee, wat lekkers inslaan in 
de Midstraat, die op loopafstand ligt en dan fijn samen 
buiten genieten in dit mooie park. Bij warm weer kun je 
er heerlijk uitpuffen in de schaduw van de bomen. 

BOWLEN OF MIDGETGOLFEN
In party- en zalencentrum ‘t Haske kun je gezellig bowlen 
op de geheel vernieuwde bowlingbanen, midgetgolfen 
op de midgetgolfbaan met maar liefst achttien 
wedstrijdbanen (’s avonds gezellig verlicht), Friese en 
Oudhollandse spelletjes spelen, puzzelen en meer. Alle 

ingrediënten voor een middag of avond vol plezier en 
gezelligheid zijn aanwezig. Dineren is ook mogelijk, er 
worden verschillende buffetten aangeboden. Ben je meer 
van het gourmetten of steengrillen? Ook dat is mogelijk. 

SUPPEN
Suppen is een fantastische manier om jezelf actief te 

vermaken op het water. Daarnaast is het ook nog eens 

duurzaam voor onze natuur en een goede work-out. 

Bij SUP Joure kun je sup’s huren, een clinic volgen of 
een lespakket op maat afstemmen. Alice Fortuin is een 

gecertificeerde ASI-instructeur (Academy of Surfing 
Instructors). Veiligheid en plezier staan bij haar voorop. 
Grote kans dat haar enthousiasme voor deze bijzondere 
sport op je overslaat. Let wel op dat kinderen die mee 
willen suppen in het bezit zijn van een zwemdiploma.  

MIDGETGOLFEN EN BOWLEN BIJ ‘T HASKE

SUPPEN MET SUP JOURE

4

5

6
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BÊD & BROCHJE SAFIER

Aan de Uilke Boonstralaan, vlak bij het centrum van 
Joure, staat een opvallend pand: een prachtige hoge 
witte villa met opvallend veel ramen. Het wordt ook wel 

‘Het Zonnehuis’ genoemd. Vroeger deed het dienst als 
stations-koffiehuis en logement voor het tramstation 
dat er schuin tegenover lag. Nu vind je hier als gast 
van Bêd & Brochje Safier een fijne en hele gastvrije 
overnachtingsplek.

De sfeer van weleer, gecombineerd met de voorzieningen 
van deze tijd en de hartelijkheid van eigenaren Jeltsje en 
Gerard zorgen ervoor dat je je hier thuis voelt. “Dat vinden 

wij belangrijk”, benadrukt Jeltsje. “Comfortabele kamers 
op een rustige locatie vlakbij het centrum; een ontbijt met 
heerlijke, eerlijke, verse producten, een ontbijtkamer met 
uitzicht op een weitje en een keuken waar onze gasten 

ook zelf eten klaar kunnen maken dragen hieraan bij.”
 Goed om te weten: Safier heeft ook een huissloep  
die je kunt huren.  // www.safierjoure.nl

BIO BED & BREAKFAST FRIJE FÛGELS
Heerlijk genieten van je biologische ontbijt op het terras 
aan het water óf in de veranda met verwarming? 
Dat kan bij Bed & Bio Breakfast Frije Fûgels. Gastvrouw 
Geertje voltooide de opleiding Natuurvoedingsadviseur.

“Onze gasten serveren wij vanzelfsprekend een biologisch 
ontbijt, zonder gebruik van geraffineerde suikers, geur-, 
kleur-, en smaakstoffen”, vertelt Geertje. “De mensen 
waarderen dat zeer. Ze vinden het heerlijk om een 
eerlijk ontbijt te krijgen van biologische en biologisch/
dynamische ingrediënten plus zelfgemaakte lekkernijen. 
Ook houden wij altijd rekening met andere speciale 
dieetwensen, zoals koolhydraatarm, glucose- en/of 

lactosevrij en glutenvrij.” 

Frije Fûgels is Fries voor vrije vogels. Je kunt je hier 
dan ook even helemaal vrij voelen: vrij van je werk en 
de dagelijkse beslommeringen. Frije Fûgels vind je aan 

de rand van Joure, en is een goede uitvalsbasis voor 
mooie wandel- en fietstochten. “Even over het bruggetje 
en je bent al in het buitengebied”, zegt Geertje. “Ideeën 
voor wandel- of fietstochten of andere leuke uitjes zijn 
beschikbaar voor onze gasten.”  //www.frijefugels.nl

VERRASSEND OVERNACHTEN 

LEKKER SLIEPE!
Joure is meer dan de moeite waard om wat langer te verblijven, ook als uitvalsbasis om de 
omgeving nader te verkennen. Dus kom gerust een paar nachten slapen in één van de diverse 
overnachtingsgelegenheden. Hierbij vier fijne en verrassende voorbeelden. 
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VAREND HUIS
Vanaf de Tolhuisbrug in Joure kun je ze regelmatig in de 
passantenhaven zien liggen: de zogenaamde ‘VaarHuizen. 
Een ‘VaarHuis’ is een compleet huisje, maar dan op het 
water. De VaarHuizen hebben de mobiliteit van een 
professioneel motorjacht, het comfort van een complete 
vakantiewoning én de luxe van een hotel. Hoe fijn is dat? 

Een kort of lang verblijf? Er zijn diverse arrangementen 
mogelijk waarbij je langs de mooiste locaties op de 
Friese meren vaart. Je kunt kiezen uit een aangemeerd 

arrangement, op één vaste locactie zonder logies; varen 
en slapen met een extra locatiewissel; of een meerdaagse 
cruise. Het VaarHuis is een varende vakantiewoning met 

keuken, sanitair, een open haard en boven een slaapetage. 

Een VaarAppartement is de luxe uitvoering, met een 
fenomenaal dakterras. De crew zorgt ervoor dat je VaarHuis 

steeds op je nieuwe overnachtingslocatie wordt aangelegd. 

Eenmaal op je nieuwe locatie gaat de crew van boord, zodat 
je ongestoord en ontspannen kunt genieten. 

Joure is de thuishaven van VaarHuis Vakanties. In Joure 

is het start- en incheckpunt bij Hotel Anne-Klare. Na het 
inchecken kan je (korte) vakantie beginnen en hoef jij alleen 
nog maar te ontspannen en te genieten! Oftewel, zoals 

Winand Quartel, bedrijfsleider en schipper het zegt: “Bij 
ons wórd je gevaren. Onze gasten varen nooit zelf en elke 
ochtend brengt Anne-Klare onze gasten een heerlijk vers 
ontbijt aan boord.”  // www.VaarHuis.nl

HOTEL ANNE-KLARE / B&B KLAAR

In het hart van Joure, vlak bij de passantenhaven, Park 
Heremastate en de gezellige MID, vind je Hotel Anne-Klare. 
Samen met B&B KLAAR aan overkant van de straat vind je 
er elf comfortabele en zeer stijlvol ingerichte kamers. 

“Beneden in het hotel bevinden zich de gezellige koffiebar en 
de gelagkamer”, vertelt eigenaresse Anne-Klare Anker. “In de 
zomer kan iedereen ook op onze terrassen of in de binnentuin 
genieten van onze heerlijke koffie, gezet door onze Barista, 
of van onze Freaky Shakes en thee. Ons menu is altijd met 
zorg samengesteld. We letten erop waar ons eten vandaan 
komt. De ‘tosti’s’ zijn mede bedacht door - en met een knipoog 
naar - topkok Herman den Blijker. Elke ochtend serveren wij 
het ontbijt, niet alleen voor onze gasten, maar voor iedereen 
die daar zin in heeft. Voor een echte Friesland-beleving 
kun je ook een arrangement boeken, dat we met elkaar 
samenstellen. Denk hierbij aan een verblijf in onze unieke 
kamers, luxueus dineren en een bezoekje aan Museum Joure. 
Of aan een zomerarrangement met elektrische fietsen, varen 
met een sloep en culinair genieten bij de beste restaurants.” 
// www.hotelanneklare.nl

!





"Bij de Oranjerie in Joure kun je onderuit zakken 
voor een lekkere hap zonder al teveel opsmuk. 

De ligging van de tent is eersteklas.” 

LINDA.NL 
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SWIPEDEI BOEREBRULLOFT

FRIESE BALLONFEESTEN  JOURE SWINGT!

JOUSTER MERKE BOXING DAYS

JOURE ONDER DE WOL MIDSIMMERDAGEN
 Zomaar een greep uit de vele evenementen. In elk seizoen is er wat te beleven in Joure. 
Ontdek Joure en laat je verrassen door de gastvrijheid en gemoedelijkheid. Op onze website 
vind je het complete evenementen aanbod met alle informatie: 

WWW.jOURE.NL
Ook bij VVV Waterland van Friesland kun je terecht voor informatie over de regio: 
www.waterlandvanfriesland.nl

HET HELE JAAR BRUIST 
HET IN jOURE VAN 
DE ACTIVITEITEN EN 
EVENEMENTEN!



ADVERTENTIEPAGINA

Ga naar de.nl/koffie-master of scan de QR-code!

De lekkerste koffie zet je zelf.
Met de Koffie Master tool krijg je op basis van

jouw voorkeuren een zetadvies op maat.



GEWOON VOOR MANNEN

MIDDEN IN DE MID (91-93)


