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Al meer dan 30 jaar! 
 

 
 
Op 19 januari 2021 is het al meer dan 30 jaar geleden dat Appie en Trees van Zwol zich 
vestigden aan de Feintensloane 53 te Feanwâlden. Daarvóór hadden ze het café t Dûke 
Lûk in Feanwalsterwâl. Hun leven is al jarenlang verbonden met levende have.  
En uiteindelijk werd dan de overstap genomen om een dierenspeciaalzaak op te zetten.  
Ze verhuisden in december 1989 naar Feanwâlden waar het bedrijf werd opgezet.  
 
Eerst alleen de winkel zoals we die nu kennen en in 2008 werd een grote overdekte 
ruimte bijgebouwd voor opslag. Inmiddels zijn er vele volières, hokken, weide en een 
vijver waarin vele diersoorten worden gehuisvest. Soms ook exotische dieren zoals 
destijds stinkdieren. Want ook daar is wel eens vraag naar.  
Het geeft wel aan hoe veelzijdig Yn ‘e Loads is.  
Wie een volkstuintje heeft kan in het seizoen ook terecht bij familie Van Zwol  voor zaden 
en plantgoed zoals sla, andijvie, kool, prei en wat al niet.  
Ook mooie sierplanten, bijvoorbeeld hangpotten met petunia’s en begonia’s zijn er te 
koop. En dan de vele kippensoorten en konijnen. Het is een complete dierentuin want 
ook siervogels als kanaries, sijsjes en uitheemse exotische vogels zijn er te koop.  
Er wordt niet alleen verkocht, u kunt er ook terecht om uw boventallige dieren te 
verkopen. Op vrijdagen kunnen kippenfokkers terecht met hun overtollige hanen die 
opgeruimd moeten worden. Vele soorten voer zijn verkrijgbaar en ook deskundig advies. 
Bestrijdingsmiddelen, maar ook dierbenodigdheden zoals voer- en drinkbakken of torens. 



Bedenk het maar ze hebben het. Kippenhokken, hamsterkooien of hondenkennels, u 
moet bij Yn é Loads zijn. Hebben ze het niet, dan regelen ze het wel voor u.  
Van Fryske kleiaardappelen tot sinaasappels, groente en fruit.  
 
Je staat er niet altijd bij stil, maar dit is echt een veelzijdig bedrijf en dat alles dicht bij 
huis. En dit in een prettige en gemoedelijke sfeer. Geweldig Abe, Appie en Trees! 
En niet te vergeten Bouke, Gjelske en Pieter die ook altijd enthousiast de klanten 
bedienen op hun wenken. Het familiebedrijf is verbonden met de dierenliefhebbers in de 
wijde omtrek.  
En dat niet alleen, jaar in jaar uit sponsoren zij met onder anderen het verstrekken van 
voer gedurende de jaarlijkse tentoonstellingsdagen onze vereniging. En daar zijn wij hun 
zeer erkentelijk voor! 
 
Het bedrijf bestaat ruim al meer dan 30 jaar, daarbij is de datum 19 januari ( de 
startdatum van het bedrijf destijds) steeds weer een mijlpaal. En nu is namens de 
vereniging onze penningmeester langs gegaan met een bloemstuk om het familie bedrijf 
te feliciteren en onze erkentelijkheid te benadrukken, ze hebben het verdiend! 
 

 
Abe van Zwol neemt het bloemstuk en de felicitaties van Jan Posthumus namens de vereniging in 

ontvangst. 
 
Op de site staat:  “Wij zijn een trots familiebedrijf gevestigd in Feanwâlden en hebben 
ons gespecialiseerd in de in- en verkoop van vogels en pluimvee.” Zoals ik al heb 
aangegeven is dit inmiddels een wat bescheiden omschrijving. Want er is veel meer dan 
alleen de in- en verkoop van dieren en meer dan genoeg om met recht trots op zijn! 



 

 

Van links naar rechts Abe, Trees en Appie van Zwol. 

 

Wij zijn als dierenliefhebbers en tuinliefhebbers heel blij met dit prachtige familiebedrijf en 
eigenlijk ook best wel trots dat we zo dicht bij huis een zo mooie dierenspeciaalzaak 
hebben. Mede uit naam van alle leden van PKV Burgum e.o. wensen wij de familie Van 
Zwol nog vele succesvolle en gezonde jaren toe! 
 

 


