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openbare 
bibliotheek

S. Kloostermanstrjitte 6
9061 BE Gytsjerk

Tel. 058  256 26 11
Verlenglijn 0900-3450345

OPENINGSTIJDEN:
Maandag: 15.00-20.00 

Woensdag: 15.00-18.00

Vrijdag: 10.00-12.00 

en 15.00-20.00

Kijk ook eens op
www.sbmf.nl

• kippertransport
• semi-dieplader
• caravantransporten
• handel- en grondwerken

Rinia van Nautaweg 81, 9061 AD Gytsjerk
Tel. 058-2561402 

info@hellingatransport.nl
www.hellingatransport.nl

Hellinga
transportbedrijf



Van de redactie

Het vergadergezin
In de drukte van alledag, heeft een vader soms de dringende behoefte aan structuur;
een manier te vinden waarbij de dag gladjes verloopt. Dus geen kinderen die, vanaf
het moment dat de ogen open gaan, elkaar het licht niet gunnen; geen huiskamer
waarin toch zeker een bom is ontploft en zelfs de kat geen plaatsje vindt op zijn favo-
riete bank;  geen badkamer waarvan de vloer spekglad is door verspilde zeep. Kijk uit,
pap: “slippery when wet”.
Herkenbaar zeker? In een situatie van twee werkende ouders ontbreekt wel eens het
toezicht. Nog lastiger wordt het, als een van beide zich als flexwerker probeert
staande te houden. Flexibel houdt immers in dat er ook op tijden moet worden ge-
werkt, die binnen het dagschema van de kinderen niet in te passen zijn. Dat wreekt
zich ergens. Vooralsnog ontbreekt het ons aan tools, gereedschap, om hieraan het
hoofd te bieden. Maar er is hoop!
In dagblad  “Trouw” van 2 september 2015, staat een artikel over een Belgisch gezin
die de hectiek van de dag probeert te bezweren d.m.v. vergaderen met het hele gezin.
Uitgangspunt is een takenlijst waarmee de kinderen punten kunnen verdienen en
daarmee zakgeld. Op de agenda staan o.a. een terugblik op de vorige vergadering
(welke aandachtspuntjes zijn gelukt?); wat was er leuk de afgelopen week? (naar het
zwembad, een tand gewisseld) ; wat zijn de negatieve dingen? (beter tandenpoetsen);
nog te bespreken of te doen (eten met mes en vork); wat staat er te gebeuren?
(feestje of sportwedstrijd); welke afspraken maken we voor de volgende keer? (ik ga
niet meer flauw doen en goed tandenpoetsen); score (de verzamelde punten).
Alles is bespreekbaar maar niet alles is onderhandelbaar. Denk aan het tijdstip
waarop het kind naar bed moet. Goed gedrag wordt hier beloond  en aan de hand
van de score worden de kinderen uitbetaald. In praktijk zijn dat kleinere bedragen.
Volgens de ouders zijn de kinderen inmiddels doorgewinterde onderhandelaars die
ook nog kunnen luisteren naar de ander.
Ik denk dat ik binnenkort van onze eettafel een vergadertafel ga maken. Maar ik moet
de borst natmaken; mijn dochter onderhandelt nu al als een kerel en ze heeft altijd
goede argumenten.  Als dat maar goed komt!
Gerard Klijn. 
Bron: Trouw 2-9-2015.
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Skewiel Trynwâlden Frisiastate 23 Oentsjerk Tel. 058-256 41 41

Zorggroep Tellens heeft vestigingen in Blauwhuis, Bolsward, Franeker, Heeg, Makkum, Oentsjerk, Sneek, Tzum, Weidum, Witmarsum, Wommels, Workum en IJlst.

    

    

     

    

    

     

Kinne wy jo skewiele?
Kijk ook op: www.zorggroeptellens.nl

Prettig blijven wonen in uw eigen huis 

met servicediensten bij de hand:

Dat kan allemaal via Skewiel Trynwâlden!

A           
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Bericht van Dorpsbelangen

Himmeldei
Op 18 september vond weer een Himmeldei plaats in Oentsjerk.
Beide basisscholen deden mee met elk circa 50 leerlingen teza-
men met bewoners van It Aventoer. De Himmeldei startte om
12.30 uur bij It Skewiel en duurde tot 14.00 uur. Dit jaar hield
Gytsjerk (Duorsum Gytsjerk) eveneens een Himmeldei op hetzelfde tijdstip. 

Actie “Ho! Net yn'e Kliko”! 
Voorafgaand aan de Himmeldei, vond bij It Skewiel de aftrap plaats van de actie “Ho!
Net yn' e Kliko! die tot juli 2016 duurt. Het werd met de kinderen ook een muzikaal
spektakel.

Voorafgaand aan de 18de september ontvingen alle bewoners een
envelop met daarin een brief over de actie, een plattegrond van ons
dorp met plaatsen waar het afval naartoe gebracht kan worden (om
te bewaren). Bovendien met een toelichting op een aantal afvalpro-
ducten  en een samenvatting van de regels om aan de actie met
prijzen mee te kunnen doen. Ook

een sticker aan die op de kliko (grijze afvalbak) ge-
plakt diende te worden als men mee wil doen met de
actie en in aanmerking wilde komen voor de prijzen.



Rengersweg 102, 9062 EJ Oentsjerk     Telefoon: 058 - 256 15 00

www.bouwbedrijfvandermeer.nl

* nieuwbouw * verbouw * onderhoud *
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Interview Ronald en Ank Schepp 

Onlangs ontdekte ik min of
meer bij toeval dat er aan de
Wynzerdyk in Oentsjerk een
Bed & Breakfast zit: It
Keallehûs. Nu zullen er
waarschijnlijk maar weinig
Oentsjerksters zijn die daar
gebruik van zullen maken,
maar het kan altijd handig
zijn om te weten dat het be-
staat. Vandaar dat ik op een
druilerige dinsdagmorgen in
augustus bij Ronald en Ank
Schepp langsging om hen te interviewen.

Hoe lang hebben jullie deze B&B al?
Sinds april 2014, dus ongeveer anderhalf jaar nu. We doen het als hobby, het is geen
bedrijf. We hebben twee appartementen, een gezellig ingericht 4-persoons apparte-
ment in de voormalige kalverstal en een 2-4 persoons appartement in de voormalige
schuur. Het zijn zelfstandige units met een eigen opgang. De privacy is dus gegaran-
deerd.

Wat voor gasten maken er gebruik van? 
Meer dan de helft van onze gasten zijn bruiloftsgasten van Stania State. Afgelopen
weekend hadden we zelfs negen gasten. Eigenlijk iets te veel, maar met een beetje
goede wil lukt het toch. Het is 1300 meter naar Stania State, en dat is goed te fietsen
(we stellen twee E-bikes beschikbaar) of te lopen. Prettig als je gedronken hebt en
niet meer met de auto terug hoeft. Ook hebben we wel eens cursisten van beeld-
houwster Margot Tubben, die hier ook aan de Wynzerdyk zit, en cursisten van de
praktijkboerderij. Dat zijn vaak jongens van 17 of 18 jaar die één keer in de zoveel tijd
twee of drie dagen hier verblijven. 

Komen er ook wel eens buitenlandse gasten?  
Af en toe hebben we wel eens gasten uit Duitsland, maar de meeste komen uit
Nederland. Die weten ons blijkbaar beter te vinden. Onlangs met het
Volksdansfestival in Burgum hadden we hier nog vier Poolse meisjes. 
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Technisch Bedrijf

Al 100 jaar! 

OENTSJERK - RENGERSWEG 10 - TELEFOON 058 - 2561264 - FAX 2562776

E L E K T R O T E C H N I E K

V E R W A R M I N G

V E N T I L A T I E

G A S

W A T E R

S A N I T A I R

Z I N K W E R K

D A K B E D E K K I N G
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Waarom zijn jullie hieraan begonnen?
Ik (Ronald) vind het leuk om mensen te verwennen, om mensen lekkere dingen voor
te zetten bij het ontbijt. Ik kook ook altijd. Het is echt mijn ding, het is mijn grote
hobby. 

Heb je ook een opleiding in die richting gehad?
Nee, ik ben gepensioneerd cardio-anesthesioloog. Ik verzorgde de narcose bij open-
hartoperaties. Ik ben hier in 2003 vanuit Rotterdam naartoe gehaald om in het MCL
een hartafdeling op te zetten. Toen ik jong was heb ik nog wel getwijfeld of ik de
koksopleiding zou doen of aan de universiteit zou gaan studeren. Het is de universi-
teit geworden, en het koken heb ik als hobby gehouden.

Krijgen de gasten nog speciale dingen bij het ontbijt? 
Het ontbijt is niet verplicht, de gasten mogen ook zelf hun ontbijt verzorgen. Willen
ze wél een ontbijt, dan kunnen ze aangeven wat ze wensen. Van eenvoudig tot zeer
luxueus, alles is mogelijk. Als ze een uitgebreid ontbijt willen, zijn er verse croissan-
tjes, vers geperst vruchtensap en verse eitjes van onze eigen kippen. Ook zijn er wel
zes of zeven verschillende soorten zelfgemaakte jam van vruchten uit onze eigen tuin.
Heerlijk en goed voor het milieu.

Jullie hebben hart voor het milieu?
Ja, we proberen zo veel mogelijk rekening te houden met het milieu. Onze cv-ketel
gaat op pellets en we hebben ook zonnepanelen. Het fornuis in de keuken wordt ge-
stookt op hout. De helft daarvan komt van het eigen erf, de andere helft komt uit an-
dere bronnen, zoals Staatsbosbeheer. Het liefst zo dichtbij mogelijk, in verband met
het transport en de milieubelasting. In de zomer gebruik ik een inductiekookplaat
omdat het dan te heet is om het fornuis te stoken. En we composteren zo veel moge-
lijk om de hoeveelheid afval te beperken.

Verzorgen jullie ook avondeten voor de gasten? 
Nee, in principe niet. Als ze toch willen eten, verwijzen wij ze naar café It Wapen fan
Fryslân. Daar kunnen ze eten, en het komt ook wel eens voor dat Jurjen van het café
mensen naar ons verwijst als ze iets in de buurt zoeken om te overnachten. 

Wanneer zijn jullie hier komen wonen?
Op 1 oktober 2003. We hebben 25 jaar in Berkel en Rodenrijs gewoond, vlakbij
Rotterdam. Ik (Ronald) werkte in het ziekenhuis in Rotterdam, Ank werkte in Den
Haag. Berkel en Rodenrijs lag er mooi tussenin. 



De unieke locatie voor:

(Huwelijks)feesten & recepties
Vergadering en/of cursus

Feestelijke diners
Ontbijt, lunch en high tea

Picknick in het park

Elke dag voor gezelschappen op afspraak geopend

OPENINGSTIJDEN: 
Zaterdag v.a. 12.00 uur - zondag v.a. 10.00 uur

Landgoed
Stania State

Brasserie/Theeschenkerij

Rengersweg 98b - 9062 EJ Oenkerk
Tel.: 058 2562811   fax: 058 2563451
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Onze jongste dochter is met ons meegekomen naar Friesland. Op de hooizolder heb-
ben we een appartement voor haar gebouwd.

En hoe zijn jullie in Oentsjerk beland?  
We zijn vanuit Rotterdam gaan zoeken. Ik (Ronald) moest regelmatig hiernaartoe
voor vergaderingen in het MCL. Een aankoopmakelaar liet ons af en toe verschil-
lende huizen zien. Hier vonden we een mooi groot huis met een aardig stukje grond
met oude bomen. We waren er meteen weg van. 

Was het toen nog een boerenbedrijf?
Nee, maar er lag nog wel flink wat hooi in de stal. De keuken was vrij klein, die heb-
ben we uitgebreid. We wilden graag een groot huis omdat we vier kinderen hebben.
De andere drie woonden allemaal in het westen, maar kwamen wel regelmatig loge-
ren. Dan is het handig om zo’n groot huis te hebben.  

Zit er ook nog land bij de boerderij?
Het erf is ongeveer 2000 m², en er zijn drie stukjes weiland. In totaal 1,8 ha grasland.
We hebben zelf een paard, een KWPN’er, en er zijn twee pensionpaarden, een Fries
en een Haflinger. We hebben drie paardenstallen, waar gasten met een eigen paard
’s zomers gebruik van kunnen maken. We zitten vlak bij de manege en je kunt hier
natuurlijk schitterende tochten maken met je paard.

Laatste vraag: wat zijn jullie plannen en wensen voor de toekomst?
Misschien gaan we nog wat kleine aanpassingen doen aan het huis, er is altijd wel
wat te doen. En verder: veel genieten. Het is hier zo mooi, wij hoeven niet op
 vakantie. Als ik (Ronald) boodschappen heb gedaan en dit weggetje oprijd, heb ik al
vakantie. Verder hebben we
weinig wensen. 

Ronald en Ank, 
bedankt, en 
heel veel succes!

Sietske Boonstra.

Meer informatie: 
www.keallehus.nl 
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Lampers v.o.f
Onderdelen zijn:

* Schoenreparatie - tas- en kledingreparatie te Oentsjerk,
Rengersweg 22, tel. 2561397
Openingstijden halen en brengen:
Dinsdagochtend van 09.00 - 12.00 uur
Donderdagmiddag van 13.00 - 18.00 uur
Zaterdagochtend van 09.00 - 12.00 uur

* Schoenmakerij - Sleutelservice te Burgum
Schoolstraat 2b, tel. 0511 - 465349
Ook voor naamplaatjes en wandel- en steunstokken

* A.G.T. OENTSJERK
Praktijk voor aditieve gezondheidstechnieken

Steunzolen - Touch for Health en
Preventieve geneeskunde naar de methode Niek Brouw.

Behandeling op afspraak
Tel. 058 - 256 35 11

Rengersweg 22, Oentsjerk

zie onze site: www.levenopgezondevoet.nl

leven op
gezonde
voet

Tel. 058 - 256 12 79 / 058 - 256 12 13  Rinia van Nautaweg 4c  Giekerk



Pub Quiz in het Kafee

In het speciaal bierkafee ’It wapen fan Fryslân’ wordt iedere
 eerste woensdag van de maand de pub-quiz Mr. Brightnight
Quiznight georganiseerd. Op deze avond gaan verschillende
teams de strijd aan met elkaar om zoveel mogelijk punten te ver-
zamelen en als winnaar over de streep te gaan. 

De regels zijn duidelijk: 
• Je speelt de quiz als team met maximaal 5 personen per team ( minder mag ook).
Het beste is natuurlijk dat ieder lid van het team veel weet van een bepaald onder-
deel zoals geschiedenis, sport, muziek, film, cultuur enz.; 

• Verzin een leuke naam voor je team; 
• De inleg is €2,50 p.p.; 
• De aanvang is om 20.00 uur; 
• Geen gebruik van telefoons en back-
ups! Het gaat puur om de kennis die
je bezit; 

• De belangrijkste regel is wel: wat er
ook staat en welk antwoord correct
is, de presentatrice heeft altijd gelijk,
ook bij ongelijk!! Na de quiz is er al-
tijd een moment om corrigerende
antwoorden te melden en deze wor-
den dan weer teruggekoppeld naar
de organisatie. 

• De quiz bestaat uit acht rondes van 10 vragen: 
• 1e ronde: fotoherkenning – geef de gevraagde informatie van de foto; 
• 2e ronde: 10 vragen; 
• 3e ronde: 10 vragen; 
• 4e ronde: 10 vragen; 
• Even pauze en tussenstand om de spanning erin te houden; 
• 5e ronde: 10 vragen; 
• 6e ronde: 10 vragen; 
• 7e ronde: muziekronde – geef bij het nummer de gevraagde titel en uitvoerende
zanger of band;

• 8e ronde: de actuele ronde – vragen over de afgelopen week in de krant of op tv. 
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Rengersweg 21 9062 EA Oentsjerk
Tel. 058 - 256 19 03

Uw adres voor:

* Vloerbedekking * Gordijnen

* Parket * Laminaat

* Binnen zonwering * Buiten zonwering
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Na ronde acht komt de uitslag en wor-
den de winnaars bekendgemaakt. De
prijzen zijn simpel: de 1e prijs is een
rondje van de zaak en als poedelprijs is
er iets lekkers (spekjes, chocolade e.d.). 
De vragen die gesteld worden bedenken
wij niet zelf, die komen bij de ge-
noemde organisatie vandaan: Mr. Bright
Quiznight. Dit is een landelijke organi-
satie voor cafés en dergelijke. 
Eenmaal per jaar bedenken wij zelf een

quiz. Deze wordt dan ook in het kafee gespeeld. Tevens is deze quiz aan te vragen
voor groepen en verenigingen (minimaal 15 perso-
nen) om te spelen in de zaal of op locatie. 
Graag nodigen wij je uit om ook een keer te komen
quizzen. Geef je wel op, want vol=vol, en degenen die
zich hebben opgegeven gaan voor degenen die zo
binnen komen wandelen. Wij hebben plaats voor 15
groepen. Tot ziens op een van de quizavonden in het
Kafee!! 

Uw QUIZMASTER, Maaike Boonstra 
Kafee It wapen fan Fryslân Oentsjerk 
info@kafee.nl (058-2561747).

Muziekinstrument leren bespelen?

Op 31 augustus a.s. starten de lessen weer bij cultuurcentrum de Wâldsang.
Bevoegde docenten staan er garant voor muzieklessen aan jong en oud. Er is volop
keuze: piano, gitaar, viool, fluit, accordeon, zang, drums, trompet, keyboard en meer.
En wat te denken van rocken in een popband, zingen in een koor of spelen in een
blazersgroep? Er is volop gelegenheid om samen met anderen muziek te maken! En
op de georganiseerde concerten kan iedereen van zich laten horen. 

Ook zijn er andere lessen, zoals dans, fotografie en theater. Meer weten en/of aanmel-
den? Bezoek onze website www.cultuurcentrumdewaldsang.nl en volg ons op Facebook.
Oja, de Wâldsang is met een groot aantal leslocaties vast ook bij jou in de buurt!
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Nieuws van Trynergie

Eerste mijlpaal gas en stroom via Trynergie
Op 1 juli jl. was het precies een jaar geleden dat de eerste klan-
ten via onze eigen energie coöperatie Trynergie  gas en stroom
kregen van NLD Energie. Het coöperatieve Noord-Nederlandse
energiebedrijf zonder winstoogmerk, waar Trynergie bij is aan-
gesloten. Dankzij de vele vrijwilligersuren van meer dan 15 en-
thousiaste, professioneel betrokken Trynwâldsters, behoort
energie coöperatie Trynergie tot de koplopers van het Noorden.
Deze snelle start hebben we ook te danken aan de
Trynwâldsters die vanaf het eerste moment zich betrokken voelden en vertrouwen
stelden in onze energie coöperatie. We kijken met trots terug op het eerste jaar en
met vertrouwen naar de toekomst.

Klantenaantal blijft groeien
Elke maand groeit het aantal energieklanten via Trynergie. Inmiddels zijn er meer
dan 50 Trynwâldsters die lokaal opgewekte groene stroom en groen gas gebruiken.
We hebben zelfs klanten van buiten de Trynwâlden! Zij stapten eenvoudig over via de
aanmeldknoppen BEREKEN JE MAANDBEDRAG of KLANT WORDEN via onze site
www.trynergie.nl. Voor elke klant krijgt Trynergie jaarlijks 75 euro, die we investeren
in lokale acties en projecten. Vergroening van de stroom voor Tryn’s Rock is daar een
voorbeeld van.

Een schildje voor het raam
Alle klanten krijgen een  sierlijk schildje met ons logo en de tekst “Ik krijg energie van
Trynergie”. Aan de andere kant van het schildje staat het in het Fries. Veel klanten
zetten het schildje voor het raam of hangen het naast de voordeur. Hiermee onder-
steunen ze onze boodschap en helpen ze mee onze zichtbaarheid te vergroten.

Welkom op ons “kantoor” 
Trynergie is een coöperatie gerund door vrijwilli-
gers. We maken zo weinig mogelijk kosten, om-
dat we vinden dat de inkomsten zoveel mogelijk
rechtstreeks geïnvesteerd moeten worden in onze
streek. De inkomsten bestaan uit de hierboven
genoemde jaarlijkse bijdrage van 75 euro per
klant van NLD Energie. 



Afhaalmenu’s voor 2 - 3 personen
voor € 17,50

Elk weekend een lopend buffet voor € 10,75
(Van tevoren reserveren)

Openingstijden:
Alle feestdagen 11.00 - 22.00 uur. Maandags gesloten.

Dinsdag t/m donderdag 16.00 - 21.00 uur
Vrijdag 11.00 - 21.00 uur

Zaterdag en zondag 11.00 - 22.00 uur

Nieuwestraatweg 2, 9061 CL Gytsjerk (Giekerk), Tel. 058 - 2563820
www.orientalgiekerk.nl



Daarnaast hebben we startsubsidies ontvangen bijv. van de provincie en gemeente
Tytsjerksteradiel. We hebben een volwaardige administratie en een secretariaat, maar
geen kantoorpand. Bij de secretaris thuis wordt veel werk verricht en kunt u terecht voor
vragen en informatie: It Medsje 14 in Oentsjerk, tel. 058-8448804 of 06 31685745.
De vergaderkosten zijn ook minimaal want ook dit gebeurt bij de vrijwilligers thuis.

Ook meedenken en meedoen?
Trynergie heeft altijd vele klussen onderhanden. Dit varieert van werken aan de web-
site, persberichten schrijven, acties organiseren enz. Extra handen zijn altijd van
harte welkom. Benieuwd wat je voor Trynergie kunt doen? Neem contact op met het
secretariaat.  

Acties van Trynergie
Trynergie doet meer dan energie leveren. Benieuwd wat Trynergie nog meer voor
Trynwâldsters kan doen? Neem een kijkje op de website www.trynergie.nl naar b.v. de
zonnepanelen-actie “Us Zon van Tryntsje” of de energiebesparings-actie “Us Warmte
van Tryntsje”.

K.V. Trynwâlden kijkt terug op een mooi seizoen!

Na een sportief kaatsseizoen heeft K.V. Trynwâlden dinsdagavond 8 september haar
laatste slotpartij gespeeld in een nieuw tenue gesponsord door Kompas Indoor en
Outdoor Reclame en De Canterlanden (foar iters, drinkers en sa mear).  

In april 2016 gaat
de vereniging weer
van start. 
Iedereen is van
harte welkom vol-
gend jaar eens
mee te kijken en/of
mee te doen!
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MASSEY FERGUSON

Ambachtelijk uit eigen keuken
• Vleeswaren (minder vet en meer smaak)
• Salades 
• Rollades touwgeknoopt
• Relatiegeschenken (gevar. Vleespakket)
• Kalkoen-kip-wild
• Zeeuws en fryskspek
• Grillworst (neutraal-kaas-kip)
• Turfrikke droegewoarst
• Gegrilde kippenbouten 
• Openhuis speciaal voor u (informeer naar de mogelijkheden)
• 3x Beste slagerswinkel van Friesland
• Fries Kampioen Worstmakerij 2010

En neem ook eens ons magazine ’Proef’ mee voor nog meer kookplezier.

Bauke Talsma Keurslager
Grote Breedstraat 42 Dokkum      0519-292530
Winkelcentrum Damwoude          0511-425656
Oentsjerk Van Haersmasingel 4    058-2563337
www.talsma.keurslager.nl • info@talsma.keurslager.nl

Het meest complete
programma
Tuin- & Parkmachines

Oenkerk
TEL. 058 - 2561855 

Zij staan voor wat ze beloven
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Dorpsfeest 2016

In 2016 is het eindelijk weer zover: dorpsfeest in Oentsjerk! Het bestuur van de
Stichting dorpsfeest Oentsjerk is intussen druk in de weer met de eerste voorberei-
dingen zodat het weer een fantastisch feest gaat worden. Om deze reden betrekken
wij jullie bij de ontwikkelingen. Dit kunnen jullie vanaf heden lezen in iedere
Koeketromp.

Het dorpsfeest wordt volgend jaar gehouden van donderdag 19 tot en met zaterdag
21 mei. Het gekozen thema is: ontdekkingen en uitvindingen. Met dit thema kan
een ieder alle kanten op, alles is immers ooit eens ontdekt en uitgevonden! We zijn
erg benieuwd om te zien hoe creatief Oentsjerk is. 

Om het dorp er tijdens het dorpsfeest er prachtig uit te laten zien, willen wij iedere
straat in Oentsjerk uitdagen om de straat zo feestelijk mogelijk aan te kleden. De
buurt(vereniging) die het mooist de straat versierd heeft, valt in de prijzen. Met
Floralia nog in het achterhoofd kunnen jullie dus dit najaar al rekening houden met
waar u bijvoorbeeld de bloembollen gaat planten.

In de volgende editie van de Koeketromp zullen wij verder ingaan op het feestpro-
gramma. Suggesties vanuit het dorp (van ondernemers en particulieren) m.b.t. het
feest en de financiën zijn van harte welkom. Wij kijken er alweer naar uit en we hopen
dat  jullie dat ook doen! Tot de volgende Koeketromp!

Namens het bestuur van de Stichting dorpsfeest Oentsjerk,
Marianne Roolvink (06 13818838).

De Koeketromp

EXPERIENCE • Rengersweg 52 • 9062 EE Oenkerk 
• p/a. Van der Beek - v.d. Veer  • Tel.058-2563083 



kwaliteit
goede service

scherpe prijzen



23

De Koeketromp





25

Van de Scholen

Nieuws van De Opstap
Na de zomervakantie zijn wij op De Opstap gestart met het
continurooster. Dat betekent dat de kinderen van half ne-
gen tot twee uur naar school gaan en dus ook op school
blijven eten. Dat doen ze samen met de leerkracht in de ei-
gen klas. Voor ons was dat een mooie gelegenheid om aan-

dacht te schenken aan een gezonde lunch en gezonde traktaties. Drie moeders boden
zich meteen aan om voor alle groepen een aantal workshops te verzorgen.

In workshop één maakten de kinderen in groepjes heerlijke en gezonde lunchgerech-
ten. Een groepje maakte gevulde pannenkoekjes en gevulde wraps, anderen bereid-
den sandwiches met pindakaas en komkommer of appelstroop met banaan en de
laatste groep bakte een Italiaanse omelet. Na afloop mochten de kinderen uiteraard
de zelfgemaakte lunch opeten. Lekker en gezond!!

In de tweede workshop stond de gezonde traktatie centraal. In drie groepjes maakten
de kinderen een gevuld ei, een poffertjesprikker en een smoothie. Natuurlijk werden
deze “gerechten” door iedereen geproefd en beoordeeld. Het overgrote deel van de
kinderen vond het heerlijk!! Wat hebben we geleerd? Op eenvoudige wijze kunnen we
een lekkere èn een gezonde lunch/traktatie maken en meenemen naar school!!

Recept voor gevulde wrap  

Ingrediënten
* 8 wraps;
* bakje kruidenkaas;
* sla (rucola, botersla of spinazie);
* handje verse basilicum of andere verse kruiden;
* eventueel gerookte zalmplakken;
* eventueel komkommer;
* eventueel tomaatjes.

1)  Smeer een wrap eerst in met een laagje roomkaas
2)  beleg het midden van de wrap met een beetje zalm;
3) beleg de zalm met wat basilicum;
4) voeg hierbij een beetje spinazie of sla; 

De Koeketromp
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Meer gemak
op loopafstand
Van Haersmasingel 4A • 9062 CB Oenkerk 
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5) eventueel kun je komkommer of tomaatjes (doormidden snijden in dunne plakjes)
toevoegen;

6) rol de wrap zo strak mogelijk op
7) prik de wrap vast met een prikker;
8) snijd de wrap in dunne rolletjes;
9) serveer de wrap op een bord.

Nieuws van de Paadwizer

Een nieuw schooljaar
Inmiddels is het nieuwe schooljaar alweer een aantal weken van start. Na een lange
zomervakantie van zes weken, was het voor de kinderen weer even wennen aan de
nieuwe groep met een nieuwe meester of juf. In groep 7 & 8 mochten de kinderen
voorwerpen of een souvenir meenemen die hen aan de vakantie deed denken. Zo
hebben de kinderen elkaar de afgelopen twee weken prachtige verhalen verteld over
de vakantie. Op naar de volgende vakantie!

Start continurooster 
We zijn ook begonnen met het nieuwe rooster, het zgn.
vijf-gelijke-dagen-model. In het begin was het even wen-
nen voor de kinderen en de leerkrachten, maar nu loopt
het als gesmeerd. Alle kinderen eten ’s middags op
school. Door de kortere pauzes blijven de kinderen in het
schoolritme. Ook fijn dat de kinderen elke dag om 14.00
vrij zijn en ze daardoor een langere middag hebben om te spelen of te sporten. 

Wereldgeld sparen voor progeria
De kinderen mogen elke maandag een klein geldbedrag meenemen naar school; dit
noemen we “wereldgeld”. De komende maanden gaan we sparen voor progeria, een
zeldzame ziekte, waarbij het lichaam erg snel verouderd. 

De Koeketromp
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sboe

rderij en SVR Camping

VOOR ’N HEERLIJK STUK BOERENKAAS GAAT U NAAR

”Johanna Hoeve”
fam. Van Eijden

Binnendijk 57, 9256 HL Rijperkerk, tel./fax: 0511 - 431944
Van jong tot zeer oude kaas en diverse kruidenkaasjes, 

w.o.  berenburg kruiden en Friese nagelkaas
Wij geven ook demonstraties kaasmaken. 

Een idee voor een excursie of kinderpartijtje???
Tot ziens in onze winkel die de gehele week geopend is.
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Op dit moment is er geen medicijn voor deze ziekte. Daarom kozen de kinderen dit
doel uit, zodat hun wereldgeld bij kan dragen aan medicijnonderzoek. 

Pleinrenovatie
In de zomervakantie is hard gewerkt om van
ons schoolplein weer een goede en veilige
speelplaats voor kinderen te maken. De zand-
bak is een stuk kleiner geworden en er is een
nieuwe rand om de bomenbak geplaatst, waar
kinderen op kunnen zitten. Het plein van de
onderbouw is herstraat en er is een nieuw
speeltoestel geplaatst. Op de laatste school-
dag is het speeltoestel feestelijk onthuld. We
zijn trots dat ons schoolplein er weer tiptop
uitziet!

Groepsinformatieavond
Op donderdag 3 september vond de jaarlijkse groepsinformatieavond plaats. Dit jaar
mochten de ouders met hun kind in de klas komen. De kinderen lieten trots aan hun
ouders zien wat ze in de klas doen en welke werkschriften en materialen ze gebrui-
ken. De leerkrachten waren aanwezig om met de nieuwe ouders kennis te maken. De
opkomst was groot, waardoor het in de lokalen gezellig druk was. 

Dag bij de boer – groep 7 & 8
Op maandag 7 september waren de kinderen
van groep 7 & 8 een dag bij de boer, bij de
familie Eijden-Annema in Ryptsjerk. Vanuit
NME Tytsjerksteradiel is deze activiteit sa-
men met de Noardlike Fryske Walden geor-
ganiseerd. Het project is bedoeld om de kin-
deren de natuur in hun nabije omgeving te
laten ontdekken en daar ook iets van te le-
ren. Daarnaast gaat het om natuur beheren
en zorg ervoor te dragen. Onder begeleiding

van verschillende vrijwilligers mochten de kinderen daar verschillende “natuurlijke”
activiteiten doen. Het was een geslaagde dag! 
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RENNEN, DRAVEN, HARDLOPEN

Er is altijd een deadline!
Dat geldt zeker voor het inleveren van kopij voor een krant, weekblad of een dorps-
krant. Omdat ik, in tegenstelling tot een gedane toezegging, geen artikel heb ge-
plaatst in de laatste Koeketromp moest er toch een aantal woorden aan het papier
toevertrouwd worden. Maar daar was die gevreesde deadline…en ik, een “nippertje-
mens”. Ik denk dat de redactie van de Koeketromp intussen hoofdschuddend richting
mij op haar stoel zit. Maar allez; het artikel is er en ik hoop dat u het gaat lezen.

Voordat ik ga uitweiden over iets zou ik u graag willen tutoyeren in het vervolg. U en
ik  hebben elkaar voldoende voorgesteld en we weten nu het een en ander van elkaar
dus laten we overgaan op jij en jou. Je hebt vast en zeker wel eens nagedacht over je
gewicht. Je vindt jezelf te zwaar of je hebt je ideale gewicht maar misschien ben je
wel te licht. Een ieder heeft hierover zijn/haar eigen theorie.

Stel, je wilt gewicht verliezen. Je hebt al diverse diëten gevolgd en bent waarachtig
veel kilo’s kwijt geraakt maar help!..de restjes chocola en chips liggen op de loer en
in een handomdraai verdwijnen die in jouw maag. En dat smaakt naar meer en voor-
dat je “stop” kunt zeggen heb je de met bloed, zweet en tranen weggewerkte kilo’s vet
zo weer op je slanke lijf zitten.

Natuurlijk is hierover al zoveel gezegd en geschreven en met alle respect voor de vele
verstand-van-dieet-goeroes vind ik dat er niet genoeg op gehamerd kan worden om-
dat je je zoveel beter kunt voelen bij een goed (passend) gewicht. Er is een groot
aantal manieren om gewicht te verliezen. Let wel, in dit artikel gelden die manieren
speciaal voor hardlopers (ze staan per slot niet in de Libelle o.i.d). Maar ook voor de
niet-lopers kunnen er nog goeie tips tussen zitten. 

Als eerste regel geldt: hoe lichter je bent des te sneller kun je lopen. Toch is dit ook
weer relatief want je bent geen wedstrijdloper en je moet wel goed aan je gezondheid
blijven denken. Maak een eetplan aan het begin van de week en hou je eraan. Dat
voorkomt dat je in de verleiding komt om toch even snel bij de Mac die lekkere milk-
shake te scoren. Zorg ervoor dat je 3 gezonde hoofd-maaltijden per dag neemt en 2
“snacks” tussendoor. Vaker iets eten houdt de stofwisseling op gang en je voorkomt
dat je een “hongeraanval” krijgt. Let vooral op de met suiker gezoete frisdranken.
Kies liever voor een glaasje wijn of bier of een drankje gemengd met sodawater (pas
op met alcohol: gebruik met mate!). Eet veel groente. Groene groente waarin goede
vitaminen zitten zoals broccoli, spinazie en straks in de winter de boerenkool. 
Vers fruit. Onontbeerlijk. Snoep verstandig, eet een appel. Deze slogan werd vroeger
al gehanteerd door de tandartsen maar ook nu actueel. 



m a r t e n  a t s m a   a r c h i t e c t   -   o e n t s j e r k  -   w w w . m a r t e n – a t s m a . n l
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Toch is er over de consumptie van fruit ook veel discussie geweest vooral over de sui-
kers in fruit. Maar natuurlijk moet je je niet te barsten eten aan diverse soorten fruit
per dag. Alles met mate! Als je 2 à 3 stuks fruit per dag neemt is dat zeer zeker ver-
antwoord, lees: gezond.

Een goed ontbijt zou kunnen zijn:
– Ontbijtgranen (vezelrijk, weinig suiker)
– Griekse yoghurt
– Havermout
– Fruit

Lunch:
– Salades (met tomaat, ei, komkommer, maar zonder sausje)
– Bouillon
– Fruit / groente

Diner:
– Groente
– Kip, vis, volle granen
– Zilvervliesrijst
– Volkoren pasta

Het is heel verleidelijk om pindakaas of andere notenpasta’s te nuttigen. Ze zijn op
zich niet verkeerd want er zitten veel eiwitten, gezonde vetten en vezels in. Maar ook:
veel calorieën. Waar je wel mee wegkomt zijn vezels. Tenminste 25 gram vezels per
dag zorgt mede voor een goede stofwisseling. Dus bonen, volle granen en toch ook
weer groenten en fruit.

Met bovenstaande ingrediënten kun je veel afwisselen. Daarmee wil ik zeggen dat je
er wel voor moet zorgen dat hetgene wat je eet per dag ook aantrekkelijk moet blij-
ven. Let er ook op dat je wel je hoeveelheid calorieën binnenkrijgt. Voor vrouwen
geldt als norm +/- 2000 en voor de man +/-  2600 per dag.  Natuurlijk mag je zo nu en
dan zondigen. 
Dit kun je doen door jezelf na bijvoorbeeld een (intensieve) training te trakteren op
vetarm ijs, een-haps koekjes, een klein zakje chips of een stukje donkere (pure) cho-
cola. Vergeet vooral niet om door de dag heen veel te drinken in de vorm van water,
thee of calorie-arme frisdrank.

Wanneer je daadwerkelijk op grond van bovenstaande je eetgewoonte/patroon gaat
“aanpassen” wil ik je adviseren om je vooraf te wegen. Sta niet elke dag op de weeg-
schaal want je zult zien dat het resultaat pas na een aantal weken zichtbaar is. Laten
we wel wezen: ik ben geen dieet deskundige maar een ieder van ons (hardloper of
niet) weet dat gezond eten bijdraagt aan een goede levensstijl.



Schilder- en schoonmaakservice

Ate Atema
o.a.: • goten reinigen

• glazen wassen
• binnen- en buiten-

schilderwerk

Ook voor onderhoudscontracten

Van Sminiaweg 47
9064 KE Oudkerk
058 - 2561735
06 - 19552436
a.atema1@chello.nl V.C.A. gecertificeerd
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Ik loop het liefst op hardloopschoenen van Asics. Ik zal zeggen waarom. Asics staat
voor: ANIMA SANA IN CORPORE SANO. A sound mind in a sound body oftewel: een
gezonde geest in een gezond lichaam. 

Marian.

VROUWEN VAN NU (AGENDA)

De herfst is begonnen en wij zijn klaar voor het nieuwe winterseizoen. 
Bijgaand onze agenda voor de maand oktober:

7 oktober 10 uur: Gespreksgroep 55+ met Wijtske van der Werff. Locatie
Skewiel/ Oentsjerk;

7 oktober 19.30 uur: Proefles yoga door Oene v.d.Veen. Locatie volgt; 
13 oktober 9.30 uur: Wandeling/lezing met J.Bijlsma. Locatie Staniastate

Oentsjerk;
15 oktober 14.30 uur. Leven en werk van Jopie Huisman door Zwier Kroese.

Locatie It Oerein in Aldtjerk
20 oktober 9.30 uur Breicafé in “Wapen fan Fryslan” in Oentsjerk.
21 oktober 19.00uur Breicafé in “Wapen fan Fryslan” in Oentsjerk.

OPROEP! Maatje gezocht,

Voor een oudere sportieve man, met geheugenproblemen, zijn we op
zoek naar een maatje. Om samen er op uit te gaan, wat langere af-
standen te fietsen, te wandelen, om vogels te spotten, etc. Deze
meneer is graag buiten en heeft hier enige begeleiding bij nodig.

Heeft u belangstelling en zou u contact willen met deze meneer dan kunt u contact
opnemen met Mieke van Heeringen. E mail: mieke.vanheeringen@kearn.nl of mo-
biele telefoon 06 10 181247.

www.kearn.nl
Elingsloane 2A
9251 MN  Burgum.
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PERSBERICHT 

Landschapsbeheer Noardlike Fryske
Wâlden in beeld

Ruim 700 betrokken leden van de vereniging Noardlike Fryske
Wâlden (NFW) doen actief aan landschapsbeheer. Ze onderhou-
den 1.500 kilometer aan elzensingels, 150 kilometer aan houtwallen en zorgen ervoor dat
honderden pingo’s en dobben in goede staat zijn. Hoe het landschapsbeheer in de prak-
tijk werkt, wordt uitgelegd in een korte film. Deze film is te bekijken op:
www.youtube.com/user/NFWalden. 

Het eeuwenoude, kleinschalige coulisselandschap in de Noardlike Fryske Wâlden is vrij-
wel intact gebleven. Dat maakt het uniek in heel Europa. Naast de landschappelijke waar-
den zijn de natuurwaarden en biodiversiteit in het gebied bijzonder groot. Om het land-
schap mooi te houden, is onderhoud nodig. De leden van de NFW pakken het
landschapsonderhoud professioneel op en ontvangen hiervoor een beheervergoeding.
Landeigenaren sluiten daarvoor vanaf 2016 een beheercontract af met de vereniging NFW.

Kwaliteitseisen “Het onderhoud aan de verschillende landschapselementen, zoals elzen-
singels, dykswâlen en pingo’s, moet aan voorwaarden voldoen om er een beheervergoe-
ding voor te ontvangen. Zo is variatie in begroeiing belangrijk voor de biodiversiteit. De
onderlaag van bomenrijen moeten bij voorkeur bestaan uit kruid- en struikgewas. Hoe
dichter de bedekkingsgraad van elzensingels en houtwallen, hoe hoger de vergoeding die
aangevraagd kan worden”, legt NFW-secretaris Ingrid van Huizen uit. 

De schouwcommissie van de vereniging
beoordeelt of boeren en particulieren het
onderhoud goed uitvoeren en of ze zich
houden aan de voorwaarden en kwaliteits-
eisen van het collectieve agrarische na-
tuurbeheer van de vereniging. 
Aan het woord In de film komt onder an-
dere een beheerder aan het woord over
het onderhoud in de wintermaanden, een
coördinator die over kwaliteit van de land-

schapselementen vertelt en een schouwcommissie die uitlegt hoe een veldcontrole wordt
uitgevoerd. 

Via de link https://www.youtube.com/watch?v=YBld1LpTz7g. is de film rechtstreeks te
zien. 

Een screenshot van de film over landschapsbeheer.



* Luxe- en huishoudelijke artikelen
* Speelgoed  * Campinggas

* Tuinstoelen  * Recreatie-artikelen
* Fietsverhuur  * Benzine

Gratis parkeren voor de winkel

NOVY-WARENHUIS, 
VAN SMINIAWEG 4

Bloemisterij
Koolhaas v.o.f.

Hoofdstraat 63, 9244 CM Beetsterzwaag

Tel. 0512  38 29 99 of 0512  52 20 93

Elke zaterdag op de markt in Gytsjerk 
van 08.00 - 12.00 uur
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Mijn naam is Alie Klompmaker en sinds 1 augustus ben ik  kwartiermaker
naschoolse activiteiten voor de Trynwâlden. Sinds de invoering van het
continurooster op steeds meer scholen in de gemeente Tytsjerksteradiel,
zie ik mijn functie als kwartiermaker na-schoolse activiteiten steeds meer
groeien. Naast Burgum en Noardburgum mag ik ook sinds dit schooljaar
de rol als kwartiermaker in de Trynwâlden gaan invullen. Deze functie is
een samenwerking tussen alle zes basisscholen in de Trynwâlden,
Kinderwoud en KEaRN. Mijn functie  als kwartiermaker zie ik als een uit-
daging en een kans om tot een variërend aanbod van activiteiten en projecten te komen
voor de kinderen van de Trynwâlden, waarbij ze gestimuleerd worden hun eigen talenten te
ontdekken en te ontwikkelen.

Naschoolse activiteiten en de nieuwsbrief 
De invulling van dit naschoolse aanbod zal vooral gerealiseerd worden door de verschil-
lende clubs, verenigingen en organisaties in de Trynwâlden. Dit brede aanbod zal worden
gebundeld in een nieuwsbrief die regelmatig via de scholen verspreid gaat worden. 
Wanneer u als club, vereniging of organisatie een activiteit organiseert kunt u de flyer
mailen naar de kwartiermaker zodat deze wordt meegenomen. Naast het verzamelen van
het huidige aanbod denk ik ook graag mee met andere  initiatieven uit de Trynwâlden die
passen binnen het naschoolse aanbod. Misschien is er een dorpsbewoner of ouder die
eens een leuke activiteit met kinderen wil doen in de school? U kunt denken aan: koken,
bakken, breien, haken, schaken, knutselen… De scholen willen graag ruimte beschikbaar
stellen voor dit soort initiatieven. 

Tot slot……
Heeft u een idee, opmerking, tip en/of suggestie die u met de kwartiermaker wilt bespre-
ken, dan kunt u mij bereiken op telefoonnummer 06-10287157 of via de mail alie.klomp-
maker@kearn.nl.

Met een vriendelijke groet, Alie Klompmaker

Even voorstellen de kwartiermaker naschoolse
activiteiten voor de Trynwâlden
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Haken voor Guinness Boek of Records 

In het kader van Culturele Hoofdstad 2018 be-
dachten twee Leeuwarder dames vierkantjes te
gaan haken van 10 bij 10 centimeter (zgn.
Granny squares). Al deze vierkantjes worden ver-
volgens als deken van 1 meter 40 bij 2 meter aan
elkaar gezet. Daarmee wordt gesymboliseerd
“het maakt niet uit wat je doet; al het kleine is
van waarde en groeit uit tot iets groots”  Door de
vele kleuren ontstaan veelkleurige dekens, wat weer symbool staat voor “de diversi-
teit in de samenleving”. 

In het Guinness Book of Records staat het record op 8000 dekens. De hoop is 10.000
dekens. Dat zijn vijf voetbalvelden vol en meer dan 8 miljoen Granny Squares! Iedereen
kan haken; alleen of in een groepje. Na eventuele vermelding in het Guinness Boek of
Records gaan de dekens naar een goed doel. De Paletgroep en de Gemeente
Leeuwarden ondersteunen dit initiatief. Met diverse verenigingen werd contact gezocht
en zo begon het bij het Breicafé van Vrouwen van NU in het “Wapen van Friesland” (in
Oenkerk) dus ook. Vol enthousiasme meerdere dames aan het haken en de eerste de-
kens zijn klaar gemaakt vanaf het voorjaar en tijdens de zomerstop. 

Ons nieuwe seizoen
2015 / 2016 is weer
gestart op 15 septem-
ber jl. om 9.30uur in
het “Wapen van
Friesland”. Iedereen
(lid of geen lid) is wel-
kom om te proberen
dit record te halen sa-
men met andere ver-
enigingen. Geen zin
om dit gezamenlijk te
doen? Thuis haken
mag natuurlijk ook!



Heeft u last van eelt, likdoorns, ingegroeide nagels of iets dergelijks?
Neemt u dan eens contact op met
Liesje Dantuma-Hansma

Certificaat Voetverzorging bij Diabetici
Douwelaan 80 • 9062 EN Oenkerk • Telefoon: 058 - 2562198
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Vrijwilliger worden bij de Wereldwinkel in Gytsjerk?

De Wereldwinkel in Gytsjerk bestaat al 19 jaar en is voor veel inwoners van de Trynwâlden een
ideale winkel voor o.a. het kopen van originele Fair Trade cadeautjes. Maar ook Fair Trade food be-
hoort tot het assortiment van de wereldwinkel en vindt gretig aftrek.

Doelstelling
Door producten uit de Derde Wereld landen  in de Wereldwinkel te verkopen, helpen wij mee aan
het verbeteren van de leefomstandigheden van de mensen daar. Producenten, die leveren aan de
Fair Trade organisaties, zijn verzekerd van werk en krijgen een eerlijke, rechtvaardige prijs voor hun
producten. Met dat doel is destijds de Wereldwinkel ook hier opgestart. Dat doel is onveranderd
gebleven en vormt de inspiratie voor alle medewerkers van de winkel die allemaal als vrijwilliger
hun steentje bijdragen.

Artikelen
In de Wereldwinkel zijn o.a. prachtige betaalbare sieraden, cadeau-artikelen en kinderspeelgoed
verkrijgbaar. Daarnaast kan men ook voor koffie, thee, chocolade en andere food-producten uit
Derde Wereld landen in onze winkel terecht. Vaak zijn de producten uit de Wereldwinkel net iets
aparter en is het altijd verrassend om die als geschenk weg te geven of te mogen ontvangen.Een
product uit de Wereldwinkel is een cadeautje met meerwaarde!

Plaats en openingstijden
De winkel bevindt zich in de bibliotheek van Gytsjerk, wordt dus helemaal gerund door een aantal
enthousiaste vrijwilligers en is alleen open tijdens de openingsuren van de bibliotheek. De
Wereldwinkel Gytsjerk was lange tijd een zelfstandige stichting, maar is sinds 1 januari 2012 opge-
gaan in de Stichting Wereldwinkel “De Oare Wrâld” te Burgum. Hoewel de winkel nu dus onder-
deel is van “De Oare Wrâld” is de winkel in zoverre zelfstandig gebleven dat deze ook nu nog ge-
heel en uitsluitend  gerund wordt door vrijwilligers uit de Trynwâlden. 

Taak vrijwilligers
De belangrijkste taak van de vrijwilligers is het in stand houden van de Wereldwinkel o.m. door op
basis van een vooraf vastgesteld rooster tijdens de openingsuren van de Bibliotheek dienst te doen
als verkoopster/verkoper en informant. Ook bij de activiteiten buiten de Bibliotheek worden de vrij-
willigers ingeschakeld. Deelname in werkcommissies behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Oproep
Als het doel en de activiteiten van de wereldwinkel je aanspreken en je opgenomen wilt worden in
een groep enthousiaste vrijwilligers, neem dan eens contact op met onze organisatie voor een na-
dere kennismaking. Graag willen we je nader informeren over onze winkel en wat ons drijft.
Wil je meer weten over onze organisatie en werkwijze, neem dan contact op met  Liesbeth
Ellenkamp, (058-2563870, of e-mail:  liesbethellenkamp@hotmail.com) of Loes Wierdsma,     (058-
2562400, e-mail: loes.wierdsmabraun@gmail.com). Zij zijn graag bereid je nader te informeren.
Welkom bij de Wereldwinkel van Gytsjerk!

F.E. Kronemeijer, secretaris Stuurgroep Wereldwinkel Trynwâlden.



Omloop Trynwalden meer dan geslaagd

De dertiende Omloop werd zaterdag 5 september een groot succes. De renners
leverden een heerlijke slijtageslag; er was de hele dag vertier en muzikant
Folkert Hans Tolsma zorgde voor een daverend feestje na afloop. Bovendien
waren er geen noemenswaardige incidenten. Mooie redenen om even bij te
komen en toe te leven naar de veertiende editie. Een kort verslag:

Lang leek het erop dat de weersomstandigheden roet in het eten zouden gooien. De
week voorafgaand aan het grootste wielerspektakel in de directe omgeving was het
guur. Regen voerde de boventoon. Mooi voor de wedstrijd, die nog spannender wordt
als de renners zich moeten voortbewegen over de toch al verraderlijke klinkerwegge-
tjes, maar dan kletsnat. 

Het zou minder mooi zijn voor de publieke belangstelling en het vertier rondom het
plein in Oentsjerk bij de start/finish. Start en finish niet meer voor het winkelcentrum
bij de Spar in Oentsjerk? Nee, eindelijk was er toestemming om start/finish op de
doorgaande weg door de Trynwalden te houden en wel op het nog jonge verkeers-
plein in Oentsjerk. Zodoende waren alle wielergerelateerde activiteiten die zaterdag
centraal in de Trynwâlden bij Kafee it Wapen fan Fryslân waar de renners zich even-
eens moesten inschrijven.

Het bleek een groot suc-
ces in meerdere opzichten.
Tijdens het opbouwen ’s
ochtends oogde het plein
al snel fraai. De hekken
met sponsorvlaggen en de
over de weg gespannen fi-
nishboog gaven een be-
paalde kriebel. Op de ach-
tergrond verrezen de
tenten en een grote bui-
tenbar waar na afloop het
feest zou plaatsvinden.

Daaromheen verschenen een springkussen en wielerspel. Het leverde een gezellige
boel op. Passanten keken dan ook verbaasd om zich heen als ze het plein passeerden
dat voor deze gelegenheid was omgebouwd tot wielerarena.
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Alsof het nog niet genoeg was, hield de regen zich ‘s middags grotendeels schuil en
brak zelfs de zon bij vlagen door. De harde wind maakte de omloop door Oentsjerk,
Gytsjerk, Mûnein, Readtsjerk en Aldtsjerk een waar spektakel. Al vroeg brak het in
ruim negentig renners tellende peloton in stukken.  Tientallen kilometers lang ont-
spon zich vervolgens een zware strijd tussen met de elementen en met elkaar.
Uiteindelijk zou slechts de helft finishen. De rest viel uit door valpartijen, stapte af of
werd door de jury uit koers genomen door te grote tijdsachterstand.

Aan het einde van de slijtage-
slag reden drie renners voor-
uit. Dat waren Rick van Breda
en Dennis Bakker van
Parkhotel Valkenburg en
Jochem Hoekstra van Jo Piels.
Laatstgenoemde wist in de
slotronde weg te rijden bij de
andere twee vluchters en
kwam solo over de streep on-
der luid applaus van het in-
middels talrijk toegestroomde
publiek. ,,Ik had hier eerder gereden gereden en kwam terug om te winnen’’, zei de in-
woner van Haren(GN) de dolblij was met zijn zege. Mûneiner Gaatze Postma pas-
seerde de meet als zesentwintigste.

Toen de huldigingen achter de rug waren maakten de renners zich uit de voeten. De
Trynwâldsters en velen van buiten de Trynwalden die op dit festijn waren afgekomen,
zochten de feesttent op. Topartiest en oud-Aldstsjerkster Folkert Hans Tolsma zorgde
voor een fantastische muzikale begeleiding. Het bleef dan ook nog lang onrustig op
en rond het centrale plein in Oentsjerk.

Mede door de inzet van vele tientallen vrijwilligers en sponsoren was het voor de or-
ganisatie mogelijk voor de dertiende keer een omloop neer te zetten. Getuige de
massale opkomst van renners èn publiek en veel aanwezige pers is de omloop nog
steeds razend populair. 

We kijken terug op een prachtig geslaagde dag en hopen volgend jaar iedereen terug
te zien bij de veertiende editie van de Omloop van Trynwalden!

Stichting Wielerpromotie Trynwalden.
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BEKENDMAKING

Beste klanten van Kapsalon Vonk,
Na meer dan 55 jaar met veel plezier in het kappersvak te hebben gewerkt, heb ik be-
sloten om te stoppen. Omdat onze dochter Fokje reumatische klachten heeft aan
handen en voeten kan zij de kapsalon niet voortzetten. U als trouwe vaste klant wil-
len wij bedanken, lief en leed hebben we gedeeld en wij zullen u zeker missen.

Inmiddels is er iemand gevonden die de kapsalon voortzet. Wij wensen haar alle
goeds toe voor de toekomst, hopende dat u ook een klant van haar wilt zijn.

Met vriendelijke groet,

Fokko en Wiekje van Vliet
Fokje, Grietje en Marijke van Kapsalon Vonk.

MAG IK MIJ VOORSTELLEN?

Beste Trynwaldsters,
Langs deze weg wil ik mij graag aan u voorstellen omdat ik vanaf 4 augustus 2015
kapsalon "Vonk" voortzet:
Mijn naam is Audrey de Vries- van der Kooi. Ik ben 39 jaar en getrouwd met Rypke de
Vries. Samen hebben we 2 kinderen;  Annemee (11 jaar) en  Hieke (7 jaar) en wonen
we in Ryptsjerk. Al vanaf mijn 16de beoefen ik het kappersvak. Ik ben gestart bij "stu-
dio-newline" in Burgum en de afgelopen 13 jaar was ik werkzaam bij "La Coupe" in
Hurdegaryp.

Toen ik merkte dat "Kapsalon Vonk"  in  Gytsjerk beschikbaar kwam omdat de eige-
naar hiervan ging stoppen, was ik gelijk enthousiast. Het is namelijk al jaren een
droom van mij om een eigen kapsalon te runnen. 

Na kennismaking en een aantal leuke gesprekken met de eigenaren, waren mijn man
en ik het er snel over eens en kan ik u mededelen dat deze kapsalon vanaf 4 augustus
doorgaat onder de naam :"Kapsalon Vonk, troch Audrey" (dames en heren salon).
Deze naam hebben we gekozen omdat de naam Vonk wat ons betreft een begrip is in
de Trynwalden. Het Adres: Rinia van Nautaweg 44c,  9061AH  Gytsjerk
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De openingstijden :    Dinsdag t/m Donderdag 08.30 – 12uur en  13.00 - 17.30uur
Vrijdag 08.30 – 12 uur  en 13.00 - 18.00 uur  
en 18.30 - 20.00 uur
Zaterdag 08.30uur – 12uur en 12.30 - 15.30uur.
Maandags gesloten. 

Het telefoonnummer blijft ongewijzigd, 058-2561482. Ik hoop u spoedig als klant in
mijn kapsalon te mogen begroeten. Met of zonder afspraak.

Met vriendelijke groet,
Audrey de Vries- van der Kooi

Nieuws van Groenkerk

BIJENWEIDES IN OENTSJERK
Groenkerk is van plan om op een of meerdere locaties in Oentsjerk

bijenmengsel te zaaien. Het is goed voor de bijen en ziet er prach-

tig uit.De bewoners van It Medsje hebben dit jaar zelf al een bijen-

strook gerealiseerd. De reacties zijn heel positief. Deze winter

wordt de actie uitgewerkt om komend voorjaar aan de slag te gaan. 

JAM MAKEN MET  SCHOOLKINDEREN
Dit eerste vruchten hangen daar in de straatboomgaard. Daarna gaan de kinderen bramen zoe-

ken in onze mooie Trynwâlden. Vervolgens leren ze er jam van te maken. Lekker je eigen potje

jam mee naar huis!
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OPENINGSACTIE:

DE HELE MAAND OKTOBER

KORTINGGRABBELEN

korting variërend vanaf 10% tot 100%

korting alleen op knippen, 
u krijgt de korting die u zelf grabbelt.



Zwemseizoen 2015 openluchtzwembad De Sawn Doarpen: 

Een terugblik door SWIM! 

Niet te geloven hoe snel de tijd omvliegt! De openingsmaanden
van het zwembad zijn al weer teneinde en de herfst laat zijn eerste
tekenen zien. We blikken graag kort met u terug op het afgelopen
zwemseizoen:
Een maand vóór de opening organiseerde SWIM! op 21 maart onder de noemer NL-Doet
een grote schoonmaak van het zwembad, de perrons, het sanitair en de kleedruimtes.
Zo'n 35 vrijwilligers lieten het bad van alle kanten blinken! Fantastisch!
Op de openingsdag, 25 april 2015, van zwembad ‘De Sawn Doarpen’ vond de geslaagde
symbolische overhandiging plaats van de € 20.000,- aan wethouder Houkje Rijpstra en
gemeenteraadsleden Tytsjerk steradiel. Ook
over het kalenderjaar 2014 is SWIM! Stichting
Laat Trynwâlden Zwemmen er weer in ge-
slaagd aan de aan haar gestelde opdracht van
de gemeente te voldoen. Het bedrag bestaat
uit €10.000,- contant, afkomstig van spon-
soren en meer dan 500 donateurs, en
€10.000,- opgebracht door de inzet van ruim
60 vrijwilligers gedurende het zwemseizoen.
Ondanks het koudere en druilerige weer waren
er toch nog een kleine 200 belangstellenden
die het benodigde abonnement verlengden,
hun baantje zwommen of zich uitleefden met de spelattributen. Het bestuur van SWIM!
organiseerde nog een tijdrace op de mooie hindernis- baan en met de dikke banden.
Op een zonnige woensdagmiddag deden ongeveer 20 kinderen mee aan de wedstrijden in
de geplaatste Pannakooi. Het geheel was onder een prima begeleiding van Remco
Kooistra, Sportstimulering Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. 
In de week van 16 tot en met 19 juni hadden we in ons prachtige Openluchtzwembad �De
Sawn Doarpen� met medewerking van diverse organisaties en vrijwilligers een geslaagde
Zwemvierdaagse. Het was de eerste keer sinds vele jaren dat er weer een zwemvierdaagse
georganiseerd werd. Ongeveer 75 deelnemers variërend in de leeftijd van 5 tot 75 jaar
hadden de keuze om 10, 20 of 40 baantjes per avond te zwemmen en ook een aantal heeft
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in de ochtenduren de 500 of 1000 meter te
zwemmen. Voor de nevenactiviteiten werd medewerking verleend door de Brandweer-
duikploeg (oppervlakte redding en spuitvoetbal), Jazzdance Dwarres, Volleybalvereniging
Trynwâlden, Sumoworstelen en Warming-up/ Aquasport onder leiding van het badperso-
neel en Synchroonzwemmen Drachten. 
De activiteit met de beschikbaar gestelde pannakooi van VC Trynwâlden en de kennis-ma-
king met korfbal van DFD ‘viel’ woensdag jammer genoeg in het water (regen). Op de vrij-
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dag werd in discosfeer afgesloten met natuurlijk een medaille-uitreiking en een broodje
hamburger van de barbecue.
Op het speelveld bij het zwembad stond vrijdag 10 juli een Buikschuifbaan waarop de
jeugd zich kon uitleven. Onder begeleiding van het SWIM! bestuur maar in samenwerking
met Sportstimulering Achtkarspelen/ Tytsjerksteradiel werd een wedstrijd buikschuiven
gehouden. De weergoden waren ons gunstig gestemd en zo kon er verdeeld over meer-
dere ronden een mooie strijd ontstaan. Het zwembad had een aantal prijzen beschikbaar
gesteld en ook was er nog een gekke prijzen ronde! We kunnen terugzien op een mooie
lange zonnige middag. 
De deelnemers van het bekende Spikertsjerk mochten op vrijdagmiddag 14 augustus hun
zelf gemaakte ‘klompke’ uitproberen in het middelste bad van zwembad ‘De Sawn
Doarpen’. Natuurlijk konden een frisse duik en een ritje van de glijbaan niet ontbreken.
Toen ook nog eens de loopmat in het diepe bad werd gelegd, was het spektakel compleet.
Wat een plezier!

De boekenmarkt bracht dit jaar € 402,- op! Een traditie die we zeker de komende jaren
in ere blijven houden. Bedankt alle leveranciers en kopers! In het laatste weekend van het
zwemseizoen organiseerden we een klein spelparcours in het diepe bad voor de jeugd.
Zo'n 20 kinderen streden voor de snelste tijd op de glijbaan en de lange mat.  De vrijwilli-
gers van de zorginstellingen uit Oentsjerk, Mûnein en Gytsjerk kwamen op vrijdagochtend
voor een bakje koffie met gebak. Voorzitter Dolf Rodenhuis van SWIM! bedankte hen voor
de fantastische inzet afgelopen seizoen! Super!
Zaterdagavond 12 september was er een gezellige afsluiting met alle overige vrijwilligers.
Samen blikten we, onder het genot van een hapje en drankje, terug op het zwemseizoen
en stonden we stil bij het verlies van Freerk van der Werff, secretaris van SWIM! Een groot
gemis. SWIM! neemt in oktober afscheid van Uilke Bakker en Paulus Hettinga. Bedankt
voor jullie inzet de afgelopen jaren! Rinze Wiersma en Metske Hogerhuis nemen hun ta-
ken over. Ook komt Gerda Goris het bestuur versterken.
Natuurlijk keken we ook vooruit; SWIM! organiseert in 2016 weer een schoonmaakdag. Dit
maal een week vóór opening van het bad. We hopen weer op een goed bezocht zwembad
en een zonnig zwemseizoen 2016 samen met alle vrijwilligers! Tot volgend jaar in april! 

Oproep van It Leisket
Enige tijd geleden hebben we namens een bewoner van It Lijsket een oproep gedaan
voor tijdschriften. Hier is massaal gehoor aan gegeven en hij is er super blij mee. Daarom
wederom een oproep voor een bewoonster en dit keer voor (schone) plastic boterhamzak-
ken. Voor diegene die het liever persoonlijk afgeven is dit mogelijk. ‘s Ochtends tot 11uur
is er altijd iemand aanwezig en ‘s middags na 15uur.

Alvast bedankt! Alies (itlijsketb@jpvandenbent.nl).
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NIEUWS VAN BOB!
SPOKENTOCHT in de Trynwâlden

Op zaterdag 17 oktober organiseert Buurthuis BOB weer een spannende

spokentocht in de bossen van de Trynwâlden! Ook dit jaar gaat de jon-

gerenwerkgroep van het BOB- gebouw, net als vorige jaren, er weer een

enorm succes van maken! Eerst een spannende tocht door de bossen

en later een gezellige After- Party!

Zodra je de welbekende poster ziet hangen, geef je dan zo snel mogelijk

op! Dan weet je zeker dat je een plekje hebt! Kijk ook op de volgende

pagina om op de hoogte te blijven van de stand van zaken: 

www.facebook.com/SpokentochtTrynwalden 

Op dit moment zijn we ook nog op zoek naar mensen die willen mee-

helpen bij de organisatie van de spokentocht. Bij voorbeeld als je spook

wilt zijn! Stuur een mailtje naar  scw-bob@chello.nl 

NIEUW! op de vrijdagmiddag!
Ook dit seizoen organiseren we weer een gezellige Teenz Day in

het BOB gebouw. Je kunt hier na schooltijd met je vrienden of

vriendinnen naar toe komen om gezellig te kletsen. In het com-

puterlokaal kun je gamen en in de soos staat altijd een leuke

film klaar. Ook kun je zelf muziek draaien. Iets lekkers kopen en

een drankje bestellen aan de bar. Wanneer je zelf iets leuks wilt

organiseren kan dat ook altijd! Er is van alles mogelijk! De Teenz Day is iedere vrijdagmiddag

van 14 tot 17uur. Kom ook eens langs en neem je vrienden mee!

NIEUW!! Op de vrijdagavond!
Iedere vrijdagavond van 19.30 tot 21.30 is er een gezellige soos speciaal voor tieners in het

BOB gebouw! Er kan gedanst worden op muziek die je zelf mag uitkiezen en ook zelf mag

draaien! In het computerlokaal kun je gamen! Je kunt gezellig kletsen met je vrienden of vrien-

dinnen onder het genot van een lekker drankje. Je kunt zelf achter de bar staan om drankjes te

verkopen! We kunnen een leuke film kijken of ge-

woon lekker chillen! 

De soos 4 Teenz is voor tieners van 10 t/m 15

jaar! Kom ook eens langs en neem je vrienden

mee!!

BOB heeft inmiddels een geheel vernieuwde website waarop de programmering voor het ko-

mende seizoen en het laatste nieuws. Check eens op www.buurthuisbob.nl
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DE LEKKERSTE KOEK
VINDT U BIJ  DE
NEDERLANDSE

KOEKKAMPIOEN!

Ambachtelijke bakkerij Braaksma - Van Haersmasingel 2 - Oenkerk
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Servicerubriek

Gemeente Tytsjerksteradiel/Burgum verkort nummer 140511
Open: Maandag: 12.30 uur tot 16.30 uur • 18.30 uur tot 20.00 uur
Dinsdag, woensdag en vrijdag: 09.00 uur tot 16.30 uur
Donderdag: 09.00 uur tot 12.30 uur
Servicenummer voor milieu en beheer: 0511-460990 
(bijv. klachten over bestrating, groen over trottoirs).

Regio Politie Fryslân, district De Wâlden.
Basiseenheid Burgum: 0900-8844, algemeen alarmnummer: 112

Huisartsenmaatschap Trynwalden
Frisiastate 1, 9062 GX,  Oentsjerk. www.huisartsenmaatschaptrynwalden.nl 
Artsen: J. de Boer: 058-2561337; M.S. Reitsma: 058-2562862; 
J.W. Wijnstra: 058-2561291. Spoednummer: 058-2561606.

Voor spoedgevallen na 17 uur en in weekenden: Dokterswacht Friesland: 0900-
1127112.
Tussen 8-8.45 uur bellen voor aanvragen consulten en visites dezelfde dag; tussen
11-12 uur bellen voor afspraak spreekuur en terugbelspreekuur de volgende dagen;
tussen 13-13.30 uur terugbel-spreekuur: afspraak hiervoor maken via de assistentes.

Apotheek
Voor 10 uur bestelde medicijnen (liefst via website, of telefonisch, of in het kastje) na
2 werkdagen afhalen tussen 10-10.30uur en/of 15.30-17uur.

Tandarts
Tandartsenpraktijk Oenkerk, Frisiastate 2, 9062 GX,  Oentsjerk.  
www.tandartsenpraktijkoenkerk.nl

Skewiel
Frisiastate 23, Oentsjerk, 058-2564141

Ergotherapie
Petra Degen/Anne Hoekstra, Zorggroep Tellens, locatie Skewiel Trynwâlden, Frisiastate
23, 9062 GX Oentsjerk, 2564141, ergoskewiel@zorggroeptellens.nl

Fysiotherapie & manuele therapie
Caroline P. Giesberts, Rengersweg 71, Oentsjerk, 058-2563034
www.fysiogiesberts.nl



• Financiële administratie
• Loonadministratie
• Omzetbelasting
• Inkomstenbelasting
• Jaarrekening
• Advisering

Achterdyk 4, 9061 CZ Gytsjerk
Tel. : (058) 256 23 20 • Fax: (058) 256 17 95
E-mail: wassenaar-administraties@planet.nl



55

De Koeketromp

Fysiotherapie, manuele therapie, bekkenfysiotherapie en sportfysiotherapie
T-MED fysiotherapie. Frisiastate 23a, Oentsjerk, (tel. 2563025).
info@t-med.nl./www.t-med.nl

Mensendiecktherapie
N. Klarenbeek, Wynzerdyk 11, 9062 GP Oentsjerk, (tel. 2561013), 
www.oefentherapieoentsjerk.nl. Behandeling na afspraak.

Logopediepraktijk en dyslexiespecialist primair onderwijs
Femke de Vries, Frisiastate 23, Oentsjerk, (06-14835678)

Yogastudio Balans tevens praktijk voor massage en massagetherapie
Janneke Reijenga, It Heechhout 16, Gytsjerk, (tel. 2563246).
www.yoghastudiobalans.onzezaak.nl

Psychologenpraktijk
Drs. J.A.P. Lodder, De Mieden 14, Oentsjerk, (tel. 2561867).

Dierenartsenpraktijk Hurdegaryp-Gytsjerk-Veenwouden
Westeromwei 71, Hurdegaryp, (tel. 0511-472064). 
Spreekuren: maandag t/m vrijdag: 08.30-09.00 uur en 16.30-17.30 uur.

Woensdagavond: 19.00-19.30 uur en volgens afspraak.

Stichting Vriendenkring Samuel 
R. van Nautaweg 3, Gytsjerk (voormalige zuivelfabriek). Verzamelen en verkoop van
tweedehands goederen.
Open: wo van 13.30-17.00 uur; vrij van 19.00-21.00 uur; za van 10.00-12.00 uur en van
13.00-15.00 uur. (tel. 2562017). De goederen t.b.v. het kinderhuis Samuel kunnen op
uw verzoek worden afgehaald door dhr. G. Kingma, Oentsjerk (tel. 2562108), of dhr.
F. de Vries, Mûnein, (tel. 2562577).

Buurtzorg Trynwâlden
Rinia van Nautaweg 3K, 9061 AA Gytsjerk (06-83799488).



Heemstrasingel 8 / 9062 GG Oentsjerk
tel.: (058) 256 12 30 / mobiel: 06 - 516 277 40
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