
 
De Open Bedrijvendag Ferwoude is een initiatief van vereniging van 

dorpsbelang Ferwoude in het kader van het 100-jarig jubileum. 

 

 

Open Bedrijvendag 

 
 

U bent van harte uitgenodigd om een kijkje achter de 
schermen te komen nemen bij de verschillende 
bedrijven in Ferwoude. 

Zaterdag 31 augustus 

Open van 10:00 -15:00 

U bent welkom bij de volgende bedrijven: 



 

A Epke Zonderland Loonbedrijf en Kraanverhuur Van Kalsbeek G 

B Molkfeebedriuw Ybema Familie Sterkenburgh H 

C Bêd & Brochje De Jong Museum Timmerwerkplaats I 

D Melkveehouderij Mts Stellingwerf 

E VoF Attema 

F Melkveebedrijf mts P en Y de Jong-Sikkes en J de Jong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

J  Feenstra Ruitersport en paardenvoer Stellingwerf Gym N 

K  Jan-Bauke en Gerda Visser Marten Zandstra Klussenbedrijf O 

L  It Bûthús Historysk tsjerkegebou;’Eagen fan Ferwâld’ P 

M Hoefsmederij W.J. van der Weide Mts Van Der Valk Q  

Maatschap Van Der Valk (Q) 

Op de 
Wonnebuursterweg 1 
vindt u het melkvee-
bedrijf van de van der 
Valkjes. Pake Jacob, 
Lian, Pieter en de drie 
kleine dames wonen 
en zijn werkzaam op 
het bedrijf. Het 
melkveebedrijf is nog 
maar 3 jaar oud en er 
lopen 125 melkkoeien 
rond. 

 

Mocht u een kijkje willen nemen dan bent u van harte uitgenodigd!  

Wonnebuursterweg 1 

 

 

UITNODIGING 

Dorpsgenoten en ‘Freon fan Ferwâlde’ die wat willen laten zien van hun werk of 
hobby, worden van harte uitgenodigd om dit te komen doen op het sportveld, op het 
‘Finneplein’ of in het dorpshuis. Je bent vrij hier zelf verder invulling aan te geven! 

In ons ‘Doarpshûs de Finne’ is koffie, broodjes of iets dergelijk zoals warme snacks te 
verkrijgen tijdens de bedrijvendag. 

 

 

 

 

 

Dit boekje is samengesteld door: 



Marten Zandstra Klussenbedrijf (O)

Onderhoud, Verbouw en Restauratie van uw woning 

Voor authentiek behoud, 
met modern gemak 

Verkoop en installatie van 
houtvergassers & pellet 

ketels 

 

 

 

Middels Biomassa uw woning of bedrijf verwarmen 

Voor vrijblijvende info over mijn werkzaamheden maar ook de mogelijkheden met 
biomassa 

Ik ontmoet u graag op 31 augustus:  Aaltjemeerweg 5 te Ferwoude 

Oant Sjen! 

Historysk tsjerkegebou: ‘Eagen fan Ferwâld’ (P) 

Expositie ‘WAD en nog WAT’ nog te 
bezichtigen. 

De doaren steane  iepen foar jong en âld 

 

Epke Zonderland (A) 

boer mei Fleckvieh en 
greidefûgels 

 

 

 

Wonnebuursterweg 5 

 

Molkfeebedriuw Ybema (B) 

Nei de oarlog is myn pake, Auke Ybema, ut ein set mei twa kij. De basis fan it hjoeddeiske 
molkfeebedriuw. Toen waarden de kij molken op Aaltsjemarwei 11 (wer at no de familie 
Oosterhuis wennet). Troch stadig oan ut te wreidzjen koe dr yn 1965 nijbou pleegd wurde op de 
huidige locatie. 

Myn heit, Sytze 
Ybema, hat it 
bedriuw oer naam 
fan syn heit, en yn 
2013 ha ik it 
molkfeebedriuw wer 
oernaam fan myn 
heit. 

Op dit stuit melke we hjir no san hundert kij, en fersoarchje we sechstig stiks jongvee. We 
bewurkje rom fyftich hectare gerslan. 

Ik wenje no op dit stee, tegearre mei mijn frou Marieke en us bern. We probere it wurk hjir run 
te setten mei de famylje. Myn heit is nog steeds een soad op e pleats te finnen, en at it drok is 
springt myn broer, Auke Geert, ek nog faak efkes bij. 

At jo es bij us sjen wolle, de doar stiet altyd iepen! Aaltsjemarwei 9 



Bêd & Brochje Hendrik en Ieb de Jong (C) 

 

 

 

 

 

 

. 

Rustig, éénvoudig en gastvrij, met ontbijt aan de keukentafel 

Tel. 0515-54 13 81 

 

Aaltjemeerweg 4 

Melkveehouderij  Maatschap Stellingwerf (D) 

Bij ons op het bedrijf lopen 100 melkkoeien en een 45 stuks 
jongvee in de stal. Deze 100 koeien produceren jaarlijks 

zo’n 1 miljoen liter melk voor ons.  
Wij leveren de melk aan Friesland 
Campina. ‘s Zomers beweiden we 
de koeien zo’n 6 uren per dag waardoor we weidemelk 
leveren. Daarbij op leveren we Vlog-melk, dit is melk 
geproduceerd uit krachtvoer en ruwvoer zonder genetisch 
gemanipuleerde 

bestandsdelen. Sinds januari worden de koeien ’s 
morgens half 6, ’s middags half 2 en ’s avonds half 10 
gemolken.  Om de boerderij ligt zo’n 38 ha grasland 
wat wij in gebruik hebben. Daarnaast huren we nog 
11 ha ‘Fryske Gea’ land, dit is natuurrijk grasland.  

Wees welkom vanaf 10:00. Om 13:30 worden de koeien gemolken. 

Maatschap Stellingwerf Tjeerd & Truus, Gerben en Jildert 

Aaltjemeerweg 13 

Hoefsmederij W. J. Van der Weide (M) 

Al 40 jaar hoefsmid. Bij ons kun je verder onze Friese 
paarden, Friese sjees en arrenslee bekijken.  

 

 

 

 

 

Hoefsmederij W.J. Van der Weide 

 

 

Aaltjemeerweg 6 

 

Stellingwerfgym (N) 

 

 

Wiebren en Brenda Stellingwerf 

www.stellingwerfgym.nl 

 

Buren 22 

http://www.stellingwerfgym.nl


Jan-Bauke en Gerda Visser (K) 

Wij zijn Jan-Bauke en Gerda Visser. U 
vindt onze oude boerderij aan de 
Scharnebuursterweg. Naast onze 
schapen doen wij veel voor de natuur. 
In ons weiland naast de Dijkvaart 
hebben wij een hoogwater sloot en een 
plas/dras gecreëerd, waar wij 
weidevogels een kans geven om hun  

jongen groot te brengen en om te foerageren. 
Ook worden er op ons bedrijf op een 
verantwoorde manier 
pompoenen verbouwd, 
bestemd voor decoratie en 
om lekkere gerechten mee te 
maken. 

Scharnebuursterweg 2 

It Bûthús (L) 

 

Aaltjemeerweg 9 

VoF Attema (E) 

Er worden 130 melkkoeien gemolken door 2 
melkrobots 

Ook zijn er 125 fokschapen.  

Het bedrijf beschikt over 100 hectare 
cultuurgrond, waarvan de helft met 
natuurbeheer voor de weidevogels. 

Er is een windturbine die 
stroom opwekt voor 600 
huishoudens. 

In de zomermaanden wordt 
loonwerk gedaan bij collega 
boeren. 

Doniaburen 2 

 

Melkveebedrijf maatschap P en Y de Jong-Sikkes en J de Jong (F) 

Sinds  1918 is fam. De Jong  op deze boerderij 
gekomen, voorheen stond de boerderij  op de 
Doniaburen. Pake Hendrik de Jong kon deze 
boerderij toen pachten, zijn zoon Jacob is in 1956 
boer geworden. Vanaf 1976 ben ik in maatschap met 
mijn vader gegaan. Later kwam broer Hendrik er ook 

bij. In 1978 hebben we een ligbox stal gebouwd en in 1989 nog een jongveestal  erbij. 
In 1998 is Hendrik er weer uit gestapt en was ik alleen boer tot 2015 en kwam zoon 
Jacob er bij in de maatschap. 

We hebben 38 ha. weiland met 72 
melkkoeien en ongeveer 50 stuks 
jongvee. 

Een ieder is welkom op ons bedrijf op 
de open bedrijven dag. 

 

Scharnebuursterweg  17 



Loonbedrijf en Kraanverhuur Van Kalsbeek (G) 

 

Scharnebuursterweg 21 

Familie Sterkenburgh (H) 

Wolkom op ús molkfeebedriuw 

Ús foarâlden buorkje hjir sûnt 1858. Der is troch de tiid in soad feroare, mar de âlde 
stjelp is nog steeds itselde. Myn pake gong yn de jierren 50 fan it hân melken nei it 
machine melken, en myn heit gong yn 1978 mei de kij fan it búthûs nei in ligbox stâl. 

Sûnt 2012 melke we yn in nije ligboxstâl mei in automatisch melksysteem (melkrobot). 
Wij melke en fersoarchje hjir san 120 kij plus jongvee. Ús stribjen is dit op san 
transparant mogelijke manier te dwaan.  

Sûnt 2004 bourkje ik hjir yn maatskip 
mei myn heit. Ik wenje hjir no mei 
myn frou en ús 3 bêrn op 'e pleats. 

Jim binne fan herte wolkom, om 
efkes bij ús te buorkjen. 

 

Oant sjen! 

Skernebourren 29 

Museum Timmerwerkplaats (I) 

Een tijdscapsule die nog steeds actueel is. Een mooie rijkdom voor Ferwoude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het museum is geopend! 

Buren 5 

Feenstra Ruitersport en paardenvoer (J) 

Feenstra ruitersport en paardenvoer, het beste voor U en uw paard. 

U bent van harte welkom op onze nieuwe locatie aan de Scharnebuursterweg. 

Scharnebuursterweg 4 


