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Het mooie nazomerweer lokte veel bezoekers naar de nazomerfair op Stania State.
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Flaneren op de LC Nazomerfair
RENÉ VAN BAAL

OENTSJERK De goden waren de bezoekers van de LC Nazomerfair dit
weekeinde goed gezind. Duizenden bezoekers bezochten het festijn op Stania State in Oentsjerk.

‘In Friesland
intussen wel
erg veel
evenementen’

De weilanden waar bezoekers naartoe werd gedirigeerd om te parkeren
liepen zaterdag al rap vol. De LC Nazomerfair heeft een naam opgebouwd onder de liefhebbers van
woontrends en tuinieren, ,,al valt
het op dat het gemiddeld een ouder
publiek is’’, aldus Louise Kijlstra uit
Leeuwarden.
Samen met vriendin Jolanda
Hummel uit Goutum deed ze haar
ronde over het landgoed. Beiden zijn
fervente evenementenbezoekers,
volgende week staat de Jouster Merke weer op het programma. De drukte verraste hen beiden gezien de vele
evenementen in Friesland, die vaak
ook nog eens samenvallen. ,,Leeuwarden Culinair wordt vandaag ook
gehouden’’, merkte Hummel op.
Een echtpaar uit Dalfsen was dik
tevreden: ,,Dit is genieten, mooi
weer en de kwaliteit van de stands is

prima’’, aldus de vrouwelijke helft.
Hun boot in Lemmer hadden ze
graag een dag aan de wal laten liggen
voor een bezoek aan de fair in Oentsjerk waarover ze in de krant hadden
gelezen.
Fotografe Marijke Talsma uit Lekkum had haar kleurige, ingetogen
foto’s van de Wadden strategisch opgehangen langs het looppad naar de
tent waar de Oranjekoek-verkiezing
zaterdagmiddag plaatsvond. Toen
ze hoorde dat Roel Boonstra opnieuw tot beste oranjekoek-bakker
was verkozen door de vakjury, reageerde ze enthousiast: ,,Die heb ik
net een van mijn foto’s verkocht!’’
Willie Boonstra uit Holwerd loopt
met moeder Fien langs de kramen.
Het is hun eerste bezoek aan de fair.
,,We hebben gratis kaartjes, anders
weet ik niet of we hier naartoe waren

gekomen’’, bekent dochter Willie. Ze
had meegedaan aan een actie van de
krant waarbij abonnees iemand in
de zomermaanden gratis de digitale
krant via de LC-app konden laten lezen. ,,Mijn zoon heeft hem gedownload, en nu zijn wij dus hier’’, zegt ze
lachend.
Hessel en Siet Walda uit Oentsjerk
zijn vaste gast van het evenement.
,,Leuke opzet, gezellig met z’n
tweeën even over het terrein’’, zegt
Hessel. Hij is ingenomen met het
prachtige zomerweer. ,,Vorig jaar
moesten we hier de laarzen aan.’’ Op
de zondag daalde toen plotseling
een hoosbui neer op de fair waarna
iedereen de tenten invluchtte. Dat
bleef de bezoekers dit jaar bespaard.
In de tent waar een vijftal bakkers
de hele dag druk was om hun oranjekoeken te versieren, vonden de lekkernijen gretig aftrek. De opbrengst
was bestemd voor de Maarten van
der Weijden Foudation, van de
zwemmer die geld inzamelt voor
onderzoek naar kanker en zijn heldhaftige poging om langs alle elf steden te zwemmen zag stranden in
Burdaard. De totale opbrengst van
de oranjekoekactie was 2761 euro.

