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Tijd voor het kind
Ik werk en mijn vrouw ook. Vanaf het moment dat wij kinderen kregen, heeft zij gewerkt in deel-
tijd of als freelancer, terwijl ik volledig bleef werken. Het bleek echter noodzakelijk om geza-
menlijk een inkomen te verdienen; met één inkomen werd het lastig. Dit geldt voor het over-
grote deel van de gezinnen met kids want de welvaart moet betaald worden. Omdat je in een
dergelijke situatie niet zonder hulp kunt, hebben wij ook kinderopvang moeten inzetten. Totdat
het goedkoper bleek om minder te gaan werken ten koste van de professionele opvang. En met
een aantal ouders de opvoeding te delen. Opgelost?

Onlangs kwam in het nieuws het bericht over de afwezige ouders. Hierin geeft de auteur van
het artikel een ontluisterend beeld van onze jeugd, die allerlei problemen laat zien; van
gedragsstoornis en medische problemen, tot kids met een eetprobleem of ongelukkige kinde-
ren. Er tekent zich een maatschappelijk probleem af, waarvan de oorzaak ligt in het feit dat er
geen tijd meer is voor het kind. Ouders zijn te vaak afwezig waardoor ze onvoldoende en niet
bijtijds kunnen ingrijpen om erger te voorkomen. Focus ligt zeker op ouders zelf; de kinderen
worden erbij gedaan. 

Ook in het onderwijs gaat het niet veel beter. Verantwoordelijk daarvoor zijn niet de leerkrach-
ten. Want het ontbreekt misschien wel aan politieke wil om te investeren in onze jeugd en daar-
mee in de toekomst. Klassen zijn veel te groot doordat het geld mankeert om meer personeel
in te zetten. In een onderzoek van de Algemene Onderwijsbond gehouden onder 8000 leraren
in het basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs, komt duidelijk naar voren dat de werkdruk te
hoog is. Waardoor een kind kan ondersneeuwen. Kleinere klassen, meer leraren en minder
administratie. Hierdoor kan meer recht worden gedaan aan de individuele leerling. En dat
levert betere resultaten op.

Waar het thuis en op school aan schort, is tijd voor het kind. Dus zullen allereerst ouders zelf
prioriteiten moeten stellen, om voldoende tijd te kunnen investeren in hun kinderen. Daarbij
zullen ze moeten worden geholpen door een overheid die het ouders financieel mogelijk maakt
zich gedeeltelijk terug te trekken van de arbeidsmarkt. En in ieder geval de eerste vier jaar hun
kinderen volledig zelf te kunnen opvoeden. Daarmee wordt kinderopvang overbodig waardoor
geld bespaard wordt. Moet het kind langer naar school, dan kunnen ouders meer werken. Het
gaat om de juiste afstemming.

En voor het onderwijs? Als men er van blijft uitgaan dat tijd geld kost, dan komen we niet
verder. Misschien kan het worden omgedraaid; tijd investeren levert geld op! Want dat heeft een
positieve invloed op het geestelijke en lichamelijk welzijn van onze kinderen en hun toekom-
stige rol in onze maatschappij. Daarmee komen we uit de spagaat. En dat laat zich niet uit-
drukken in geld. 

Gerard Klijn
(Bron: LC 23/26-2-2017).
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Van het bestuur van dorpsbelangen

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van de Vereniging
van Dorpsbelangen Oentsjerk op donderdag 30 maart 2017 om 19.30
uur in Stania State.

A G E N D A
1. Opening en vaststellen van de agenda
2. Mededelingen van de voorzitter
3. Notulen van de vergadering van 31 maart 2016 (bijgaand)
4. Jaarverslag 2016 (bijgaand)
5. Financiën:

- financieel verslag 2016 (wordt op vergadering uitgedeeld)
- verslag kascommissie
- benoeming nieuw kascommissielid
- vaststellen begroting 2017

6. Bestuursverkiezing
Ineke Kooistra aftredend en herverkiesbaar
Ank Schepp-Beelen aftredend en herverkiesbaar
Karin van Eijden aftredend en niet herverkiesbaar
Danjel Sierksma aftredend en niet herverkiesbaar 
Nieuwe bestuursleden:
Niek Hagoort, penningmeester
Albert Schaafsma

7. Voortgang werkgroepen Dorpsvisie “Tryntsje’s Dream”:
Wonen en woonomgeving, Recreatie en toerisme, Verkeer en Vervoer, Natuur en
Milieu.

8. Korte presentatie Trynergie
9. Verslag Groenkerk

10. Ontwikkelingen Heemstra State
11. Rondvraag
12. Sluiting

P A U Z E

Presentatie van Hieke Joostema, dorpsstyliste, aan de hand van foto’s die zij gemaakt
heeft in ons dorp.
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Rengersweg 102, 9062 EJ Oentsjerk     Telefoon: 058 - 256 15 00
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EXPERIENCE • Rengersweg 52 • 9062 EE Oenkerk 
• p/a. Van der Beek - v.d. Veer  • Tel.058-2563083 
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Jaarverslag Vereniging van
Dorpsbelangen Oentsjerk 2016

Algemeen
Op de algemene ledenvergadering van 30 maart 2016, vonden geen
bestuurswisselingen plaats. In juli beëindigde Karin van Eijden
haar bestuurslidmaatschap als penningmeester. Omdat er op dat
moment geen vervanging was, was zij genoodzaakt de taken tijdelijk voort te zetten.In
oktober heeft Niek Hagoort het penningmeesterschap  van haar overgenomen.
We hebben nu in totaal 594 leden, waarvan er 83 %  automatisch betalen. We willen dit
graag naar 100% brengen om de administratie te vergemakkelijken.

Zorgcoöperatie Tirza
Samen met de Protestantse Gemeente Trynwâlden is een initiatief gestart om met vrij-
willigers van de kerk en vrijwilligers via de straten- en buurtverenigingen een platform
te vormen om te dienen als de oren en ogen in de gemeenschap. Rika de Jong ,de zorg-
coach, is op 1 april begonnen. Zij heeft inmiddels zo'n 22 mensen advies gegeven.

Blik op de Rengersweg
Op 25 mei werd er een bijeenkomst georganiseerd door de actiegroep “Blik op de
Rengersweg” voor bewoners die wonen aan de Rengersweg maar ook elders in het
dorp. De opkomst was groot met zo’n 50  personen. Doel van de bijeenkomst was om
te inventariseren wat er zoal leeft bij de inwoners kijkend naar veiligheid, inrichting en
beleving. Op 23 juni was er een bijeenkomst met medewerkers van de Provincie. Zij
deelden mee dat eerst de rondweg om Hurdegaryp klaar moest zijn, voordat er con-
clusies getrokken konden worden over de afname van de verkeersstroom. Er werd ons
toegezegd dat er verkeersmetingen verricht zullen worden, na het  gereedkomen van
de Centrale As. De ervaringen zijn wisselend. Er rijden nog steeds teveel vrachtauto's
via de Rengersweg. Wordt vervolgd.

Schoonebeeker schapen
Met de gemeente werd overeengekomen dat er op bepaalde plaatsen in ons dorp
schapen zouden worden ingezet om het  gras in plaats van machinaal te maaien op
natuurlijke wijze te laten begrazen. De reacties van de inwoners waren over het alge-
meen zeer positief. Er deed zich echter een verdrietig voorval voor. Een hond van een
van onze inwoners raakte het schrikdraad aan en overleed. Waarschijnlijk een toeval-
lige samenloop van omstandigheden. Het voorval is gemeld bij de gemeente.  

Himmeldei
Op 18 september is samen met de scholen weer een Himmeldei gehouden. Dit jaar
alleen met de basisscholen uit Oentsjerk. Er is weer aardig wat zwerfvuil opgehaald
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met dank aan de leerkrachten en leerlingen. Op dezelfde dag werd de actie “Ho! Net
yn’e Kliko! afgesloten. Deze actie die werd gehouden in Heeg, Eastermar, Gytsjerk en
Oentsjerk. In Oentsjerk liepen de aantallen kilogrammen terug met 19% . Het streef-
percentage was -/- 25%.

Bijenweide
Groenkerk  heeft samen met de Gemeente en De Friese Milieu Federatie het initiatief
genomen om een bijenweide aan te leggen tegenover de winkels aan de van
Haersmasingel. Dit  in verband met de terugloop van de bijenstand. Samen met een
aantal vrijwilligers en bewoners van  it Aventoer is  de weide ingezaaid. Dit was mede
mogelijk door subsidiëring van een bedrag door de Friese Milieu Federatie. In het
najaar is er gemaaid. Dit is met 2 vrijwilligers van  Fries Landschapsbeheer met de zeis
gedaan. Ook hebben zij  een aantal vrijwilligers het maaien met de zeis geleerd.

Heemstrastate
Heb Niek gevraagd een stukje te schrijven

Repair café 
Tijdens Trynsrock werd het eerst Repair café gehouden. Door de brand in oktober werd
besloten het volgende Repair café uit te stellen totdat de verbouwing van Sa Leuk Hûs
gereed is. 

De  Harpspieler van Oene v.d.Veen.
Op de afslag Marwei/Rengersweg de werd op 28 mei de Harpspieler feestelijk onthuld
door Houkje Rypstra. Na een toespraak van Oene van der Veen was er een gezellig
samenzijn met een hapje en een drankje op Stania State.

Vergadering van de vereniging met de Buurten, Straten en Speeltuinen
Op 23 november vond de jaarlijkse vergadering plaats. Gelukkig is het aantal buurt-
verenigingen gelijk gebleven. Er werd gesproken over wat er in de buurt- en straatver-
enigingen speelt en na de pauze werd er van gedachten gewisseld over de ontwikke-
lingen bij Heemstra State.

Rouwkamer
Naar aanleiding van een vraag uit de vergadering van vorig jaar:
De begrafenisvereniging in ons dorp gaf aan dat er nauwelijks vraag is naar een rouw-
kamer. Onderzoek naar een ruimte in ons dorp heeft geen resultaat opgeleverd.
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Bankjes
Het schoonmaken van de bankjes in ons dorp is blijven steken bij informeren bij de
gemeente van wie de bankjes zijn en dus onder wiens verantwoordelijkheid ze vallen.
Hier is nog geen duidelijkheid over.

Bijeenkomsten gemeente
- Gezamenlijk overleg Verenigingen Dorpsbelangen in de gemeente met B&W en

raadsleden
- Overleg festiviteiten in de Trynwâlden
- Overleg met burgemeester en wethouder
- Overleg met ambtenaren en regioteam m.b.t. zorgcoöperatie.

Overleg met de gemeente over
- Oversteek bij de winkels van Haersmasingel
- Bijenveldjes
- Lantaarnpaal bij het café
- Maaibeleid.
- Overleg met dorpsbelangen Gytsjerk 
- Gezamenlijke  ontmoetingsruimte
- Samen met Doarpswork Raerd over toekomst Dorpsbelangen.

Er was overleg met vertegenwoordigers van
- De zorgwerkgroep
- De gezamenlijke Dorpsbelangen 
- Het Bierbosfeest.

Sinterklaasfeest en kerstviering
Dorpsbelangen Oentsjerk heeft wederom samen met Kafee It Wapen fan Fryslân en
het Bob het Sinterklaasfeest georganiseerd. De jongste kinderen maakten een
Sinterklaas-stok , de grotere een smoothie en pepernoten, die gezamenlijk met de
kleintjes werden opgedronken en opgegeten. Het was een gezellige feest. Het geheel
werd afgesloten met een pietendisco.

Ter gelegenheid van de feestdagen werd de banner met goede wensen weer geplaatst bij
Tryntsje en stond de verlichte kerstboom weer tegenover Kafee it Wapen fan Fryslân.

Jaarwisseling
Dit jaar werd het oudejaarsfeest in Gytsjerk gehouden. Er deden zich in de oudejaars-
nacht geen ongeregeldheden voor.

Dorpsvisie  “Tryntjes Dream”
Recreatie en Toerisme: geen ontwikkelingen,
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Verkeer en Vervoer: oversteek winkels Van Haersmasingel is gerealiseerd.
Wonen en woonomgeving: Op de Bunder worden 2 rijtjes van 3 woningen gebouwd.
Natuur en Milieu: De bijenweides zijn aangelegd.

Het jaar 2017
Het zal het jaar van de waarheid worden voor Heemstra State. Ook zullen er als dat
nodig is acties worden georganiseerd om het aantal auto's via de Rengersweg te ver-
minderen. 

Een oogje in het zeil houden;
met elkaar, voor elkaar

Zorgcoöperatie TIRZA en de Protestantse Gemeente
Trynwâlden (PGT) willen gaan samenwerken om de zorgbe-
hoefte in de Trynwâlden beter in beeld te brengen.  De aan-
leiding is om te voorkomen dat er, te midden van alle com-
plexe ontwikkelingen op dit gebied, onopgemerkt
 Tryn wâld sters tussen de wal en het schip raken.  Voor de sig-
nalering wordt een beroep gedaan op vrijwilligers van de PGT
en van de buurten- en stratenverenigingen.  Het is nog een
proef en ze gaat van start in Oentsjerk. Als de resultaten posi-
tief uitvallen, wordt ze uitgebreid over de gehele Trynwâlden. 

Op 7 februari j.l. was er in Pro Rege de eerste bijeenkomst voor de vrijwilligers om met
elkaar kennis te maken en om nog eens uiteen te zetten wat er op hun pad kan komen,
waar zij op kunnen en moeten letten en hoe zij vervolgens dienen te handelen.  Zij
vormen zo ongemerkt de ‘oren’ en ‘ogen’ van onze gemeenschap, waardoor op tijd
oplossingen kunnen worden gevonden voor zorgproblemen die anders onder de radar
blijven. Bij deze eerste bijeenkomst waren ook een medewerker van het Dorpenteam
en een medewerker van Kearn aanwezig.

Spreekt dit idee u aan, geef u dan op. Stuur een berichtje aan het volgende e-mail
adres: dorpsbelangenoentsjerk@gmail.com. Wij nemen dan contact met u op. 

Paul Palmboom, namens de initiatiefnemers van TIRZA en PGT.

De Koeketromp
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Zorgcoach Tirza wijst weg in formulieren-brij

Wie zorg nodig heeft, loopt makkelijk vast in alle regeltjes. De Wet Langdurige
Zorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Zorgverzekeringswet, het per-
soonsgebonden budget, de zorg in natura, noem maar op. Tirza helpt, met de
inzet van zorgcoach Rika de Jong-Woudwijk.

Zes betrokken burgers met een medische of financiële achtergrond richtten de
Coöperatie Zorg en Welzijn Trynwâlden op. Eén van de initiatieven van de coöperatie
Tirza is, om inwoners van de Trynwâldster dorpen bij te staan. Hulp bij een moeilijke
zorgsituatie, zo lang mogelijk thuis. En als dit echt niet meer gaat, bij opname in een
zorginstelling.

Zeer tevreden over het werk van de zorgcoach is het Oentsjerker echtpaar, dat om pri-
vacy-redenen liever anoniem blijft. Voor ondersteuning werden de zestigers lid van
Tirza, de eerste twee jaar zonder kosten, via de website www.tirzatrynwalden.nl. Na
ongelukkige valpartijen kampt de vrouw met een onzekere gang, en vooral met psy-
chische onzekerheid. Dit vergt veel mantelzorg van haar man.

Rika wordt ingeschakeld voor bijstand in de formulierenbrij, die samenhangt met de
nieuwe en veranderde zorgwetten. De wijkverpleegkundige, de thuiszorg en het plaat-
selijke dorpenteam doen prima werk, vindt ook het echtpaar. Maar zij kunnen geen
specialisten in de vele regelingen zijn.

De zorgcoach benutte voor de Oentsjerkers de respijtzorg. Deze biedt mantelzorgers
even een pauze om bij te komen van hun vaak zware taak. Rika kon deze specifieke
zorg vanuit de gemeente regelen, omdat de cliënte een beroep kon doen op de Wet
Langdurige Zorg.

“Daar moet natuurlijk het nodige voor worden aangevraagd en ingevuld'', legt Rika uit.
Maar zo kreeg mevrouw elf dagen de beschikking over een tweekamer appartement in
zorginstelling Berchhiem te Burgum. Waardoor meneer negen dagen op vakantie naar
een Caribisch eiland kon. Heerlijk even niks anders dan zon, strand en zee. Daarna kan
je er weer volop tegenaan.”

Tirza draait voorlopig twee jaar als experiment, met geld en steun van provincie en
gemeente, zorgverzekeraars en andere betrokken partijen. Niet in concurrentie met de
dorpenteams, die in principe een vergelijkbare taakstelling hebben. Rika: “het zijn col-
lega's zonder wie ik niet kan. En met wie ik prima kan overleggen.'' 

Maar de zorgcoach heeft tientallen jaren ervaring, een breed overzicht, en als resul-
taat daarvan, die vele honderden zorgrelaties in haar mobieltje. En hiermee biedt
Tirza de beoogde extra hulp in de vaak zware of ingewikkelde zorgsituaties.

Word lid van Tirza! Meld je aan via de website www.tirzatrynwalden.nl.



Afhaalmenu’s voor 2 - 3 personen
voor € 18,50

Elk weekend een lopend buffet voor € 11,75
(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



Interview Jitze Grijpstra

In maart is het alweer een jaar geleden dat we nieuwe
mensen in de slagerij in ons dorp hebben gekregen: Jitze en
Catrinus Grijpstra. Of eigenlijk zijn ze niet zo nieuw, want
veel klanten zullen Catrinus nog wel kennen van vijf jaar
geleden. Maar Jitze is voor de meeste Oenkerkers nog niet zo
bekend. Wie is Jitze Grijpstra en waar houdt hij zich nog
meer mee bezig? 

Wie is Jitze Grijpstra? 
Ik ben 27 jaar en ik ben geboren in Hantum, waar mijn pake
een slagerij had. Toen ik twee jaar was, is mijn vader een sla-
gerij begonnen in Holwerd en zijn we daar naartoe verhuisd. Ik ben dus opgegroeid in
Holwerd. 

Dus je pake was ook al slager?
Ik ben de vijfde generatie slagers in de familie. De heit van mijn oerpake, ook een Jitze
Grijpstra, begon al als slager in Hantum. Hij was de eerste. Mijn vader is drie jaar geleden
overleden, maar een paar van zijn broers hebben ook in het slagersvak gezeten. Het zit dus
echt in de familie.

En Catrinus is één van die broers?
Ja, Catrinus is een oom van mij. We doen het samen: Catrinus zorgt voor de huisvesting en
voor de administratie. We vullen elkaar goed aan: ik ben vooral in de winkel bezig en hij meer
achter de schermen. Mijn zus, Janna, werkt ook in de slagerij op donderdag. 

Waar komt jullie vlees vandaan?
Ons varkensvlees is van Friberne uit Gaasterland. Het is duurzaam vlees, al mag het niet
biologisch heten omdat de varkens niet buiten komen. Maar ze worden gehouden op stro
en ze krijgen speciaal voer: een speciaal ontwikkelde mix van ruwvoer en kruiden waar
onder meer eikenbast, jeneverbes, knoflook en kastanje in zit. Het is goed vlees, je proeft
het verschil. Mooi vlees om mee te werken ook.

En het andere vlees?
Ons koeienvlees komt ook uit de regio. Catrinus zoekt de koeien zelf uit, hij heeft veel con-
tacten met boeren. We slachten de dieren niet zelf: de koeien worden geslacht in
Surhuisterveen bij slagerij Kamminga. Ze worden hier in bouten afgeleverd en wij verwer-
ken ze zelf verder. De varkens worden in Leeuwarden geslacht, en onze kippen komen bij
een poelier uit Kollumerzwaag vandaan.
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MASSEY FERGUSON

Het meest complete
programma
Tuin- & Parkmachines

Oenkerk
TEL. 058 - 2561855 

Zij staan voor wat ze beloven



Jullie maken dus heel veel zelf?
Ja, we willen zo veel mogelijk zelf maken, we willen geen doorgeefluik zijn. Door veel zelf
te maken kun je de prijs ook betaalbaar houden. Catrinus maakt onze droge worstjes vol-
gens een oud recept. Mijn oerpake maakte ze al zo, het kruidenmengsel is al ongeveer hon-
derd jaar oud. Onze droge worstjes zijn trouwens erg geliefd, er komen uit de wijde omge-
ving mensen speciaal voor die worstjes naar ons toe.

Was het vanzelfsprekend dat je slager zou worden? 
Niet echt, in eerste instantie wilde ik de bouwkant op. Restauratiebouw leek me wel wat.
Als kind tekende ik al huizen en boerderijen, dat vond ik prachtig. Daarom ben ik bouw-
kunde gaan studeren in Groningen. Maar ik ben na een jaar gestopt, want je moest erg veel
op de computer doen en ik heb niets met computers. Ik teken en schilder veel liever. Vanaf
mijn twaalfde heb ik schilderles gehad bij Gerrit Breteler. Zijn vrouw, Anke, was lerares bij
ons op school. Zo kwam ik in aanraking met de kunst.

En je bent nog steeds met kunst bezig?
Ja, van het een komt het ander. Eerst heb ik het licht en geluid gedaan bij het Kroegtheater,
ook via Anke, en later ben ik ook gaan zingen en toneelspelen. In 2007 heb ik meegedaan
met een openluchtspul in Brantgum, Swart Mar Leaflik. Daarna werd ik voor steeds meer
dingen gevraagd. In 2013 heb ik meegedaan aan De Oerfal in het Huis van Bewaring in
Leeuwarden en daarna nog met iepenloftspullen in Burgum (2014) en Harkema (2015). En
verder treed ik af en toe op met de kroegbaas van Hantum onder de naam Kroegbaas en
Freonen.

Heb je ook acteerles of zangles gehad?
Nee, maar ik heb het toneelspelen van huis uit mee-
gekregen: mijn ouders speelden allebei toneel, en
mijn moeder doet het nu nog steeds. Maar je leert
heel veel in de praktijk, ik steek heel veel op van de
verschillende regisseurs met wie ik werk. 

Kun je het toneelspelen goed combineren met je
werk?
Dat is wel eens lastig, want ik maak lange dagen. Ik
heb nu donderdagmiddag vrij en straks misschien
nog een middag – we zijn nu een nieuwe kracht aan
het inwerken –, zodat ik wat meer tijd voor mezelf
heb. Het toneelspelen vorm een mooi tegenwicht
voor de verantwoordelijkheid van een eigen zaak. Ik
geniet enorm van het zingen, het toneelspelen, het
applaus – ik zou het niet willen missen. Het kost
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WIERSMA OENKERK

Meer gemak
op loopafstand
Van Haersmasingel 4A • 9062 CB Oenkerk 

• Telefoon: 058 - 256 11 87



energie, maar het levert ook energie op. Samen ergens aan werken, samen iets neerzetten,
dat geeft me heel veel voldoening. 

Wat is je nieuwste project?
We zijn nu druk aan het repeteren voor Ik haw in dream, een musicalversie van de film
Mama Mia. Die musical wordt eind februari, begin maart een aantal keren opgevoerd in
Wergea. En deze zomer doe ik mee aan het Iepenloftspul van Dronryp, we spelen dan
Manon onder regie van Theo Smedes. Ik help ook mee met het vertalen naar het Fries.

Doe je ook nog aan sport?
Nee, daar heb ik geen tijd voor. Maar ik houd wel van kaatsen en zwemmen. En van schaat-
sen. Ik lees trouwens ook graag.

Heb je nog wensen of dromen voor de toekomst?
In de eerste plaats een succes maken van de slagerij, met nog wat meer tevreden klanten.
Persoonlijk contact vinden we belangrijk, je wordt hier echt gezien als klant. We willen een
winkel zijn waar je goede spullen kunt kopen en waar je leuk wordt geholpen. Maar ik wil ook
graag tijd voor mezelf om heel veel leuke dingen te doen, zodat het allemaal in balans is. En
verder zou ik graag willen dat mensen wat bescheidener worden en niet telkens maar meer
willen. Leven in het nu, genieten van wat er is. Leven en laten leven, is mijn motto. Elkaar
vrij laten, respect hebben voor elkaars leefwijze. 

Jitze, heel erg bedankt, en succes met alles!

Sietske Boonstra www.friberne.nl - http://www.ambachtelijke-slager.nl/

21

De Koeketromp

Doet u mee aan Karakteristykpriis 2016? 
De Karakteristykpriis is een initiatief van stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel. Deze jaar-
lijkse prijs is bedoeld als aanmoediging voor het behoud en herstel van het culturele erf-
goed in onze gemeente. U komt in aanmerking wanneer u uw karakteristieke pand, monu-
ment of vergelijkbaar pand “voorbeeldig” gerestaureerd heeft. Eén van de voorwaarden is
dat de verbouwing in 2016 afgerond is. De restauratie van het pand wordt beoordeeld door
een onafhankelijke en deskundige jury die een advies voor de winnaar zal voorleggen aan
het bestuur van de stichting. 
Hoe doet u mee? Wilt u uw eigen pand of dat van iemand anders aanmelden of heeft u
vragen over de Karakteristykpriis? Stuur dan een e-mail aan Bareld Kootstra bareld@global-
fruit.nl, onder vermelding van uw naam en adresgegevens. U kunt een pand tot 20 maart
2017 aanmelden.
De winnaar ontvangt een plaquette en een bedrag van 500€,- Meer informatie over karakte-
ristieke panden vindt u op de website van de stichting www.karakteristyk.nl



Kaasboerderij 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.

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



Dorpsfeest Oentsjerk 2017

Hallo dorpsgenoten,
Zoals jullie in de vorige Koeketromp hebben kunnen lezen, zal er ook dit jaar weer een
dorpsfeest in Oentsjerk plaatsvinden. Waar het voorheen eens in de twee jaar plaats-
vond, zal het vanaf nu elk jaar worden georganiseerd. Voor dit jaar hebben we
wederom het derde weekend in mei vastgelegd. 

Dit houdt in dat het dit jaar valt op 18, 19 en 20 mei. Ook dit jaar zal het plaatsvinden
op het parkeerterrein aan de Dokter Kijlstraweg. Het verschil met vorig jaar zit hem in
de feestwagens. De feestwagens zullen om het jaar rondrijden door ons mooie dorp,
dus weer in mei 2018. De vrijdag zal daarom anders worden ingericht. Tijdens deze
vrijdag zullen de activiteiten voor de kinderen centraal staan. Er wordt druk gewerkt
aan een prachtig programma voor alle leeftijden. Wordt vervolgd.

Uiteraard zal de avond in het teken staan van een groot feest. Deze avond zal Freeway
voor ons optreden. De band Freeway bestaat inmiddels 30 jaar en mag met recht een
doorgewinterde muziekmachine genoemd worden. De bandleden zijn stuk voor stuk
topmuzikanten, die elke avond vol enthousiasme een fantastische show neerzetten
met toffe medleys, mash-ups en hits van nu. 
Dit belooft dus een prachtig avond te worden.

Enkele activiteiten komen ook dit jaar weer terug. Zo zal er weer gevolleybald worden
en gestreden om de titel “beste volleybalteam van Oentsjerk”. Kunnen we dit jaar het record
van vorig jaar, 24 teams, verbreken? Daarnaast zal er traditioneel geopend worden met
een activiteit voor de oudste dorpsbewoners. Ook zal er op zaterdag gekaatst worden
met de zachte bal. Het kaatsspel wat bij uitstek geschikt is voor iedereen die het kaat-
sen niet echt machtig is maar het wel heel graag leren. Daarnaast nog  tal van andere
activiteiten, waar we in de volgende Koeketromp op terugkomen!

Wanneer u een vraag heeft  of een goed idee wat we komend jaar zeker mee moeten
nemen, of u wilt een helpende hand toesteken tijdens één van de activiteiten tijdens
ons dorpsfeest, schroom niet en trek ons aan de mouw. 

Oant sjen!
Dorpsfeestcommissie Oentsjerk

Volg ons op Facebook@dorpsfeestoentsjerk en www.dorpsfeestoentsjerk.nl 
voor meer informatie!
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Kunst kijken 5: buitenplaats Stania 

Stania State aan de Rengersweg in Oentsjerk wordt vaak
door inwoners uit de directe omgeving bezocht; er komen
stedelingen uit Leeuwarden en verder weg liggende steden,
en ook buitenlandse toeristen. De bijzondere landschaps-
tuin rond de oude gebouwen vormt een rustpunt in een
steeds verder verstedelijkende, openbare ruimte. In dit voor
iedereen opengestelde, historische tuin- en parklandschap,
is een afgewogen afwisseling zichtbaar van waterpartijen,
perken, gazons, bomen en struikgewas, en zijn nog de
sporen bewaard van de in 1738 aangelegde formele sier- en
nutstuin in een van tuinarchitect Johann Herman Knoop
(circa 1706 – 1769), hof-hovenier van Marijke Meu, Prinses
Maria Louise van Hessen-Kassel. 

De huidige landschapstuin in Engelse sfeer is in 1821 over
zijn tuin heen aangelegd. Jan Hendrik van Boelens (1792-
1865) gaf hiervoor opdracht aan de toen al beroemde tuin-
architect Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851) en
Staatsbosbeheer onderhoudt dit natuurerfgoed respectvol.
Er ontvouwen zich vanaf slingerpaadjes, statige lanen en
diverse hoogten ingenieuze doorkijkjes met lange zichtlijnen naar het hoofdgebouw, de
bijgebouwen en landschapselementen met daarin geplaatste tuinsieraden of kunstwerken
die de verschillende delen van het park verbinden. 

Je kunt ver kijken en ruimte ervaren, maar je ook terugtrekken op beschutte plekken, je blik
dwalend over een verfijnde waterpartij met bijbehorende vegetatie; alleen of met een
groep hardlopen over al dan niet door bomen omzoomde lanen, met je hond wandelen
door de bosjes of op een bankje van de perken, gazons en weilanden genieten van tuin-
sieraden en follies als de gerestaureerde driepuntsbrug, eendengrot of poppestenen, het
twintigste eeuwse beeld Jongen met hond van Tjipke Visser* en de Achttiende eeuwse vaas
op console (Rijksmonument). Die trekken aandacht én leiden tegelijkertijd de blik naar het
park. Natuur en cultuur gingen van oudsher samen in zulke buitenplaatsen. 

Beelden en zonnewijzer 
Vroeger stonden er meer kunstwerken, naast de vaas en jongen met hond ook een beel-
dengroep van vijf hermen en nog een zonnewijzer. Deze worden in de volgende Kunst
kijken één voor één beschreven. De achttiende eeuwse hermen zijn zomers te zien in de
tuin van Keramiekmuseum Princessehof in de Kerkstraat in Leeuwarden. Ze hebben daar
een permanente plek, maar zijn in de winter aan het zicht onttrokken omdat ze dan als
bescherming van weersinvloeden ingepakt staan. 



www.marten-atsma.nl

Marten Atsma
ARCHITECT
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De nog oudere, meervlakkige zonnewijzer van zandsteen die het
park van Stania State sierde, staat nu winter en zomer opgesteld
in de tuin van Museum Willet-Holthuysen. Deze binnen-tuin
ligt tussen het museumdeel in het oude herenhuis en het daar-
achter gelegen pand van het museum dat op de Kerkstraat uit-
komt. Daarin was het voormalige koetshuis en de garage van
de familie Willet-Holthuysen gevestigd. Dit museum, dat aan
de Herengracht in Amsterdam ligt, wordt beheerd door
Amsterdam Museum. De zandstenen tuinvaas op de console
staat tot nu toe nog wel in het park van Stania State, bij het hore-
cagedeelte op een hoek van het terras. Deze kunstwerken in de vorm
van hermen, vaas en zonnewijzer richtten ook de blik op de architectuur,
landschaps- en historische utiliteitstuinen met boomgaarden, waar in de verschillende
seizoenen steeds andere nuances van het zorgvuldig gecomponeerde landschap in beeld
kwamen. 

De sfeer in het park lijkt nog tijdloos, maar er ligt een doordachte, verfijnde aanleg aan ten
grondslag, zonder welke dit geheel niet tot stand had kunnen ko  men. In agrarische gebie-
den met meer ruimte en uitzicht dan bij steden lijkt het utiliteitsgebruik van percelen
allesbepalend te worden en zijn er nauwelijks kronkelwegen met wisselend perspectief op
de omgeving. De paden zijn rechtgetrokken door bijvoorbeeld ruilverkaveling en natuur-
lijke waters ingedamd, waarbij oude, solitaire bomen zoals je die nog wel in het park vindt,
vaak letterlijk het veld moesten ruimen. De in het fraaie Stania State behouden historische
kronkelpaden, hoogtes en solitaire oude bomen en tuinsieraden maken de buitenplaats
tot cultureel erfgoed. De veelheid van bloesems, boomvruchten, bloemenborders, weiden
en historische kruiden- of groentetuinen, trekt insecten zoals vlinders en bijen en ook bos-
, weide- en watervogels aan. Dit geheel is dankzij eeuwenlange inspanning en tijdrovend
onderhoud in Stania State veilig gesteld. 

Oentsjerk, Aldtsjerk, 2016 ©Gerhild van Rooij, www.gerhildvanrooij.nl

Bronnen, noten
1) *‘Tjipke Visser’ 1-2, De Koeketromp april en mei 2016, 
2) Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester, Chris Kolman, Yme Kuiper, Ronald Stenvert, ‘Stania

State’, Monumenten in Nederland. Fryslân, 2000,
3) Dennis Kool, “De ontheemde tuinbeelden van Jan Baptist Xaverij (1697-1742) en zijn tijdgenoten”,
4) Verslag Platform Groen Erfgoed over tuinsculptuur. Het beeld buiten; buiten beeld? 5 maart 2014,

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Amersfoort , www.stinseninfriesland.nl.

Illustraties
1) Jan Hendrik van Boelens, opdrachtgever Stania State. Tuinparkontwerp Roodbaard 1821
2) Stania State park met tuinvaas op voet voor hoofdgebouw.



Lampers vof
Rengersweg 22 9062ED  Oentsjerk

A.G.T.OENTSJERK
Praktijk voor additieve gezondheidstechnieken

• Semi‐orthopedische aanpassingen aan confectieschoenen
• o.a. zool en of hakverhogingen enz.
• Orthopedische – epidermische – stabiliserende steunzolen
• Bourdiol zolen (de z.g. dunne zooltjes) 
• Preventieve geneeswijze naar de methode N.A.B. Brouw
• Touch for Health

Behandeling alleen op afspraak
Telefoon: 058‐2561397

www.levenopgezondevoet.nl
E‐Mail: info@levenopgezondevoet.nl

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

leven op
gezonde
voet



‘We moeten iets met Facebook……’ 

KEaRN Welzijn organiseert een workshop voor besturen van
clubs, verenigingen en sozen die ‘iets met Facebook moeten,
willen of doen’.

Inhoud van de workshop:
• Moeten we inderdaad iets met Facebook?
• Wat is Facebook en wat kan ik ermee?
• Waar moet je rekening mee houden als je een Facebook pagina maakt voor je

club?
• Praktische zaken waar je misschien nog niet aan had gedacht
• Handige Tips & Trics om nog meer uit je Facebook pagina te halen!

Duur van de workshop:
• 1 uur  (van 19.30 tot 20.30 uur)

Minimaal aantal deelnemers:
• 5 personen

Maximaal aantal deelnemers:
• 15 personen

Doel van de workshop:
• Inzicht krijgen in de mogelijkheden van een bedrijfspagina

Na deze informatieve workshop weet je hoe je een bedrijfspagina voor je club kunt
maken en beheren, hoe je er voor kunt zorgen dat je veel volgers krijgt, weet je wan-
neer en wat je moet posten en kun je evenementen maken.

Datum:  woensdag 1 maart 2017
Tijd: 19.30 – 20.30uur
Locatie: BOB-gebouw, Wynzerdyk 3 te Oentsjerk
Kosten: € 5,00  per persoon (inclusief koffie)
Opgave: voor 25 februari bij sigrid.de.klein@kearn.nl 
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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

bartlehiem
Bartlehiem 35, 9091 BH Wyns

tel. 0519-346185 of 06-21496788

bartlehiem@herbergier.nl

www.herbergier.nl/bartlehiem

uniek wonen 
én zorg voor mensen 
met dementie
Kom vrijblijvend kennis 
met ons maken



Nederlandse vertaling: 
'De boom van belofte' door Gerrit Damsma

Friese pioniers bouwden in Amerika nieuw 'Vriesland'
Werkloosheid, armoede, honger en getwist in de kerk! Reden
genoeg voor honderden Friezen in het midden van de 19de eeuw
om vol vertrouwen en hoop af te reizen naar de ‘Nieuwe Wereld’.
Ze hadden een droom. Amerika was het land van vrijheid, ruimte,
werk en welvaart.
In 1847 emigreerde een grote groep Friezen (49 mannen en vrou-
wen en 29 kinderen) onder leiding van ds. Marten Annes Ypma
uit Hallum naar de staat Michigan. Onder hen bevonden zich ook
enkele inwoners uit de Trynwâlden; een jong stel en de hoofd-
personen in deze roman. Het was een zware en gevaarlijke reis
vol ontberingen. Diep in het oerwoud kapten ze zich een nieuwe
woonplek: Vriesland. Het was een strijd op leven en dood. 
Als journalist van het Friesch Dagblad maakte Gerrit Damsma
indertijd een reis naar Michigan en raakte gefascineerd door de
verhalen over die eerste landverhuizers. Wie waren zij, wat waren
hun drijfveren? Hij tekende hun levensverhaal op in de Friese
historische roman ‘De beam fan belofte’. Daar is nu een Nederlandse vertaling van verschenen:
‘De boom van belofte’. Het is een eresaluut aan deze eerste, vastberaden pioniers die uit het
niets een nieuw bestaan wisten op te bouwen. 
De nederzettingen in de Nederlandse kolonie (Holland, Zeeland, Vriesland, Groningen,
Drenthe, Overisel, Graafschap en anderen) zijn gebouwd 'on the bones of the founders' - op de been-
deren van de bouwers.

Enkele recensies uit de eerste (Friese) uitgave:
“Een goede dramatische opbouw met een sterk slot. Een waardige ode aan de vroege Friese emigranten.”
(Leeuwarder Courant).
“...vanaf dat moment heeft het verhaal je in de ban en is het moeilijk om het boek aan de kant te leggen.” (Friesch
Dagblad)
“De boom van belofte lijkt me een boek dat meer nog dan ‘Het wrede paradijs’ de lezer meeneemt in de rauwe wer-
kelijkheid van het emigrantenbestaan in de 19de eeuw. Een monument!” (Geandewei). 

Het boek is verkrijgbaar als paperback en E-boek:
- via boekhandels en internetboekhandel (b.v. bol.com):
- www.gerritdamsma.frl
- www.bravenewbooks.nl/gerritdamsma
Prijzen: Paperback € 20 (gratis verzending); 

E-boek € 7,95
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Van de scholen

Nieuws van De Opstap

Voetbalclinic 
Vrijdag 3 februari kregen de kleuters een voetbalclinic van
Marco de Weerd. Hij is hoofd van de jeugdafdeling VC
Trynwâlden. Al spelenderwijs maakten de kleuters kennis
met de voetbalsport. De kinderen speelden verschillende
spelvormen. Overspelen, passen, dribbelen, trappen en
een wedstrijdje spelen kwamen aan bod. Een zeer
geslaagde activiteit!! 

‘Sorry-spel’ 
'Sorry zeggen' gaat niet vanzelf. Kinderen moeten dat leren en dat leren gaat natuurlijk met
vallen en opstaan. Op school leren de kleuters sorry te zeggen d.m.v. het spelen van het
‘sorry-spel’. Je excuses aanbieden hoort bij onze normen en waarden. Je kunt het vergelij-

ken met 'dank je wel’  en 'alsjeblieft’ zeggen. Ook dat moeten kinderen
leren. Ze moeten dit leren omdat het beleefdheidsregels zijn die een nut-
tige functie hebben bij de sociale omgang. 
We zeggen heel vaak sorry zonder dat echt te menen. Door goed naar elkaar
te luisteren en te kijken weten we het verschil tussen een echte sorry en een

nep sorry. Je kunt het horen en zien of iemand het echt meent. Met het sorry-spel leren de
kleuters het verschil hier tussen te herkennen. 
Het sorry-spel wordt gespeeld d.m.v. een rollenspel. De leerkracht en een leerling spelen
dat ze door de gang van school lopen en tegen elkaar aan botsen. Op verschillende manie-
ren wordt er sorry gezegd. Bijvoorbeeld op een boze manier, met een gekke stem, niet aan-
kijken of onverschillig doen. De andere kinderen kijken hiernaar en mogen hierop reage-
ren. Is het een echte sorry of een nep sorry? Waar zie je dat aan? En ten slotte hoe moet
het dan wel? Daarna gaan de kinderen zelf aan de slag met het sorry-spel. Ze oefenen in
tweetallen. Dat is altijd leuk om te doen, hilariteit alom. 

Schoolschaatsen
Elk jaar gaan we met de kinderen uit de
groepen 5 en 6 een vijftal keren naar de
IJsbaan in Leeuwarden. De kinderen krij-
gen daar schaatsles en het is verbluffend
om te zien hoe de schaatsvaardigheid in
de vijf lessen verbetert. De opvolgers van
Sven Kramer en Ireen Wüst komen vast
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* 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



en zeker uit Oentsjerk. Nu maar hopen dat Koning Winter nog zorgt voor natuurijs, zodat
de kinderen hun kunnen ook hier kunnen laten zien.

Duorsumens
De gemeente Tytsjerksteradiel heeft duurzaamheid, duorsumens, hoog in haar vaandel
staan. De Trynwâlden staat hier vierkant achter. Denk aan projecten als “Ho, net yn de
kliko”, Trynergie en de jaarlijkse “himmelaksjes”.
Wij doen hier graag aan mee. Het inzamelen van oud papier en oud ijzer levert de school
geld op, maar tevens kunnen we papier en ijzer hergebruiken. Op school verzamelen we
lege batterijen en afgedankte elektrische apparaten. We scheiden afval, laten de verlich-
ting niet onnodig branden en we doen natuurlijk mee met de himmelaksjes. Jong geleerd
is immers oud gedaan.  

Nieuws van CBS Paadwizer

Wij houden u graag op de hoogte van 
de activiteiten op en rond onze school. 
Hierbij weer even een korte impressie.

Verkeersveiligheidslabel “SEEF” 
De Paadwizer heeft de afgelopen twee jaar weer aangetoond dat we een
verkeersveilige school zijn. Dat betekent dat onze school op het gebied van
verkeersveiligheid en verkeersonderwijs goed presteert. Dat werd beloond
met het ‘herijkingsdocument’ van VVN. Natuurlijk gaan we met de ver-
keersouders de komende twee jaar weer van alles doen op het gebied van
verkeersveiligheid. Er heeft al een fietscontrole plaatsgevonden, waarbij
de fietsen van alle leerlingen zijn gecontroleerd door VVN. De kinderen van
groep 5&6 schreven brieven naar de gemeente om te pleiten voor een veiliger oversteek
van de kruising Trynwâldsterdyk/Rinia van Nautaweg. We zijn benieuwd naar het antwoord
van de gemeente op de oplossingen van de kinderen!

Sport & Fun dag 
Op 15 november 2016 deden de kinderen van groep 5 t/m 8
mee aan de Sport- en fundag in de sporthal in Oentsjerk.
Deze extra gymles werd georganiseerd in samenwerking met
de gemeente en Kies voor hart en sport. Van 12.15-13.45 uur
konden de kinderen kennismaken met allerlei onbekende
sporten. Er was volop SPORT: fierljeppen, kaatsen, judo,
jijitsu, korfbal en survivallen. En er was door de verschillende
sporten uiteraard ook FUN! Het was een geslaagde middag!
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Kerstviering met kerstspel “Kinderen van goede wil”
Op woensdag 21 december 2016 deden alle kinderen
van de Paadwizer mee aan het kerstspel in de
Ontmoetingskerk in Oentsjerk. Familie en vrienden
waren uitgenodigd om te genieten van het kerstspel,
dat zich dit jaar afspeelde in de stad ‘Goede Wille’, waar
de goede wil echter ver was te zoeken. De Speelman
ging met de speeldoos op zoek naar ‘goede wil’ en hij
kwam onderweg verschillende mensen tegen. Kerstfeest
is het feest van de hoop. We kunnen in ons leven iets
voor anderen betekenen, zolang we de hoop vasthouden en er werk van maken. Om elkaar
te ondersteunen, maar ook om er te zijn voor iedereen die op onze weg komt.

Brandweerbezoek groep 5 t/m 8
Op 10 januari jl. kwam de Brandweer op
bezoek in de groepen 5 t/m 8. We zijn weer
helemaal op de hoogte van brandveiligheid
binnen- en buitenshuis. Ook weten we wat
we kunnen doen als er vlam in de pan is en
hebben we geleerd dat een vluchtroute bij
brand belangrijk is. Verder hebben we
geleerd dat brand uit 3 elementen bestaat:
zuurstof, brandstof, warmte. Als één van
deze elementen weggenomen wordt, dan
verdwijnt de brand. Dat hebben we aan de
hand van een proefje kunnen zien. Bedankt

Dick, voor een interessante en leerzame presentatie!

Kanjertraining
In de vorige editie van de Koeketromp schreven we al over
de Kanjertraining. Inmiddels hebben onze leerkrachten
twee trainingsdagen gehad en heeft de kick-off van dit pro-
ject met het team en de kinderen plaatsgevonden. Door
middel van een poppenspel gaven juf Gea en juf Karina de
aftrap van ons nieuwe project. Een programma dat kinde-
ren leert hoe ze met elkaar om moeten gaan. We zorgen
ervoor dat we ons allemaal veilig voelen op school en dat
we elkaar leren te vertrouwen. In de groepen zijn we ook gestart met de Kanjertraining. 
Het is leuk om te zien dat de kinderen zo enthousiast zijn tijdens de oefeningen.
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Extra service voor ouderen blijkt gat in de markt

Maaltijdleverancier Van Smaak en verhuisbedrijf Ontzorgd Verhuizen, zien een
gat in de markt met het leveren van extra diensten op maat. De twee bedrijven
gaan daarom samenwerken. ‘Veel oude ren zoeken naar maatwerk waar regu-
liere bedrijven geen aandacht voor hebben’, stelt directeur Henk Peter Jagersma
van Van Smaak.

De twee Friese bedrijven werken vanaf 14
januari samen om een groeiende groep
ouderen in Drenthe, Groningen en
Friesland van specifieke wensen te
kunnen voorzien. Dankzij deze samen-
werking krijgen klanten van Ontzorgd
Verhuizen op de verhuisdag een gratis en
gezonde maaltijd van Van Smaak.
‘Ouderen willen na een verhuizing het
liefst in een woning komen waar alles is
ingericht. Ook het avondeten is erg belangrijk’, vertelt directeur Simone van der Veen
van Ontzorgd Verhuizen. 

Van Smaak biedt ruime keuzemogelijkheden om ouderen een maaltijd naar wens te
kunnen bezorgen. ‘Juist door continue aandacht te geven aan specifieke wensen blij-
ven we onze concurrentie voor’, vertelt Jagersma. De maaltijdleverancier doet vanwege
toenemende vergrijzing regelmatig onderzoek naar nieuwe eetpa tronen. Dit is nodig
om actief in te spelen op wensen van de markt. Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid
tot grootste maaltijdleverancier van Noord-Nederland.

Ook Ontzorgd Verhuizen schenkt juist aandacht aan speci fieke wensen van hun klan-
ten. De verhuisregisseur merkte dat veel ouderen behoefte hadden aan meer dan
alleen hulp bij de daadwerkelijke verhuizing. ‘Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
omzetten van telefoon en tv. Juist door de extra’s onderscheiden wij ons en zijn we in
korte tijd uitgegroeid naar het hele noorden van Nederland’, aldus Van der Veen.

Nederland telt ongeveer twee miljoen mensen van 65 jaar en ouder. Dit aantal zal vol-
gens hetCentraal Bureau voor de Statistiek (CBS) binnen 10 jaar met ruim 30 procent
toenemen. Door deze ontwikkeling groeit de vraag naar service op maat en bundelen
de twee bedrijven hun krachten om onderscheidend te blijven.



Kompas vlaggen en masten  |  Rengersweg 26, 9062 ED Oenkerk  |  Telefoon: (058) 256 36 68
E-mail: info@kompasvlaggenmasten.nl  |  www.kompasvlaggenmasten.nl

• Reclameborden
• Gevelbelettering
• Autobelettering
• Wandbekleding
• Vlaggen webshop

• Vlaggenmasten
• Lichtmasten
• Reclameframes
• Vlaggen
• Spandoeken

Waarom ver weg zoeken als u dichtbij terecht kunt!

Kompas is de totaalleverancier voor al uw reclame uitingen. 
Ook voor uw vlag, canvasdoek of foto op ieder gewenst 
materiaal met een persoonlijke boodschap kunt u bij ons terecht. 
Kom eens langs voor de mogelijkheden.
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Nieuwe toekomst voor dienstencentrum Heemstra State?

Heemstra State in Oentsjerk vervult als dienstencentrum een centrale rol in de
gemeenschap van de Trynwâlden. Mensen ontmoeten er elkaar voor hobby’s en activi-
teiten en er kan koffie gedronken worden. Ook de kinderopvang en een aantal andere
diensten, zoals de kapper en de pedicure, zijn in het dienstencentrum te vinden.
Kortom: de sociale functie is groot. Vanuit Heemstra State leveren wijkteams allerlei
vormen van zorg en ondersteuning aan ouderen in de Trynwâlden. Het dienstencen-
trum draait echter al jaren met verlies. Daarom wordt gezocht naar een toekomstbe-
stendige invulling.
‘We zoeken samen met alle inwoners uit de regio een oplossing voor de toekomst.
Zoals het nu gaat, kan het niet langer. We kunnen het dienstencentrum niet financie-
ren met zorggeld, dat kan en mag helaas niet. Onze kwaliteit van de zorg blijft op orde,
deze is echt niet in gevaar’, vertelt Irma Kits, locatiemanager van Heemstra State.
Heemstra State maakt onderdeel uit van koepelorganisatie Patyna. 
Irma Kits denkt dat zonder samenwerking met andere partijen de last van het centrale
dienstencentrum niet meer op te brengen is. ‘De inwoners hoeven de tekorten niet op
te hoesten. Maar in de toekomst willen we wel heel graag samenwerken met partijen,
groepen en inwoners uit de Trynwâlden. Om het dienstencentrum weer als centraal
middelpunt van de Trynwâlden terug te geven aan de inwoners, zonder te concurreren
met de reeds bestaande dorpshuizen en buurtinitiatieven.’

Multifunctioneel centrum
Gerke Postma, mede-eigenaar van ‘Bedriuwenpleats It Aventoer’, is verantwoordelijk
voor de dagbesteding van een kleine 20 jongvolwassenen; zij doen verschillende (faci-
litaire) werkzaamheden in Heemstra State.
‘Onze deelnemers voelen zich zeer welkom, het verbreed hun netwerk, en ze worden
er zelfstandiger door.’ Postma is optimistisch over de toekomstmogelijkheden van
Heemstra State. ‘Er liggen grote kansen om een multifunctioneel centrum voor de
streek te worden. Er moet wel een sterke horecapoot in komen. Ook zie ik echt moge-
lijkheden voor een MBO-leerbedrijf.’

Een goede afloop
In een tweetal werkconferenties is half november de mening van de inwoners
gevraagd. Beide bijeenkomsten zijn druk bezocht. Kits: ‘Wat een energie is er los geko-
men in de regio. Na deze brainstormfase is er in een projectgroep verder gepraat om
te kijken naar een haalbare formule. Er lijkt een prima klik te zijn tussen alle partners.’



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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Sabeare 
Toanielferiening Sabeare is drok dwaande mei in nij stik! Yn oktober binne de repe-
tysjes begûn yn Kafee It Wapen Fan Fryslân en fanôf dy  moanne wurd der hurd wurke
troch de toanielploeg om yn maart 2017 de ûtfiering  ’’Wa fan’e Twa!?’’ yn
Trynwâlden e.o. foar it fuotljocht te bringen.
Op woansdei- en freedtejûn wurdt repetearre en it belooft wer in spetterjende foar-
stelling te wurden. It is fêst de muoite wurdich in besite te bringen oan it toanielstik
om te genietsjen fan in sprankeljende rolbesetting.
De spilers sille besykje it nivo fan ferline jier troch te lûken en op’e nei ût te  pakken
mei in foarstelling, wêryn in soad falt te belibjen. Wat hâldt jo tsjin om ris te sjen by
Toaniel-feriening Sabeare “Frysk stik”,

De data en tyden binne: 
Freed 17 maart: 20 oere (seal iepen 19.15 oere) 
Sneon 18 maart: 20 oere (seal iepen 19.15 oere) 
Sneon 25 maart: 20 oere (seal iepen 19.15 oere) 
Snein 26 maart : om 15 oere (seal iepen 14.15 oere) 
Lokaasje: Prorege te Oentsjerk.  

Attinsje Attinsje!!! Foarferkeapkaarten binne op tiisdei 7 maart en woansdei 8 maart
te krijen yn Pro Rege  te Oentsjerk tusken 19.30 oere en 21 oere of telefoanysk  by
Greetje Rijpma (06 39 644 215). 

Oant dan, De spilers en meiwurkers fan Sabeare! 

Ook heeft KEaRN (welzijn Trynwâlden), in samenwerking met WoonFriesland en
Patyna, een straatbabbel georganiseerd voor met name directe omwonenden. Daaruit
bleek dat bewoners tevreden zijn over het wonen, de ligging nabij winkels, de park-
achtige omgeving en de zorg door Patyna. Men wil graag mee helpen.

‘Dit geeft ons vertrouwen. Door er met zijn allen de schouders onder te zetten, hebben
we hoop op een goede afloop. Er is al veel gebeurd, maar we zijn er nog lang niet.
Graag praten wij alle bewoners in het vroege voorjaar bij over alle uitkomsten. We
hopen u dan positieve berichten te brengen’, aldus Irma Kits.

Het volledige verslag van de brainstormfase is te vinden via
www.patyna.nl/locaties/oentsjerk
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Rinia van Nautaweg 44/C, 9061 AH Giekerk

Telefoon 058 256 14 82
www.kapsalonvonk.nl



Een unieke, lokale en onafhankelijke 
coöperatie voor zorg en welzijn

Meer weten?
� 058 - 256 21 02 of 06 - 51 25 88 19
info@tirzatrynwalden.nl

www.tirzatrynwalden.nl

Tirza wordt gesteund door de 
dorpsbelangen in Trynwâlden.

Tirza wordt mede mogelijk gemaakt door: 

In de Trynwâlden creëren we 

samen zorg waar we allemaal 

beter van worden: persoonlijk, 

dichtbij en passend. Dat doen 

we met Tirza, een unieke, lokale 

en onafhankelijke coöperatie 

voor zorgadvies en welzijn.

Lid van Tirza, zo werkt het
>    Wilt u ons steunen, word dan lid van Tirza  

voor € 15,- per jaar.

>   Als lid kunt u meedenken en meestemmen 
over de toekomst van de coöperatie.

Tirza biedt:
>   Een lokale zorgcoach

>   Advies voor lokale zorg en opvang

>   En op termijn: lokale woonvormen en 
opvanglocaties



• 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
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Tytsjerksteradiel wil mensen met schulden eerder helpen

Het voorkomen van schulden bij inwoners. Dat wordt de insteek van het nieuwe
schuldhulpverleningsbeleid van de gemeente Tytsjerksteradiel. Door in een zo
vroeg mogelijk stadium hulp te bieden, moet het aantal inwoners dat gebruik
moet maken van de formele schuldhulpverlening worden verkleind. Daarnaast
worden ook lessen op scholen aangeboden om al vroeg te leren hoe je met geld
moet omgaan.

Tot op heden lag het accent op de toegang tot en de uitvoering van de gemeentelijke
schuld-hulpverlening. Wethouder Houkje Rijpstra: “Mar foarkomme is fansels better.
Ut petearen op skoallen ha we it dúdlike sinjaal krigen dat bern mear leare wolle oer
hoe’t it wurket mei jild. Oer hoe maklik je wat keapje kinne op ôfbetelling, sûnder dat
je troch ha wat dat úteinlik betsjut. Dêrneist wolle we foarkomme dat minsken dy’t
mei in protte muoite har skulden oerwûn ha, werom falle yn âlde patroanen.”
Schulden vormen vaak een belemmering om bijvoorbeeld te werken, te sporten of
mee te doen aan andere activiteiten. Men raakt snel in een isolement. Door meer dan
voorheen mensen te motiveren om weer contact met de buitenwereld te maken is er
meer kans dat men in de toekomst niet weer wordt opgezadeld met schulden.
Uitgangspunt is en blijft dat de persoon zelf verantwoordelijk is voor het slagen van
het traject.

Schulden komen in alle lagen voor
Mensen met lage inkomens zijn een belangrijke risicogroep omdat ze weinig spaar-
geld hebben om financiële tegenslagen op te vangen. Maar ook mensen met hogere
inkomens kunnen met schulden te maken hebben. Gebeurtenissen in het leven zoals
echtscheiding, werkloosheid en ziekte hangen vaak samen met het ontstaan van
schulden. Het kan lastig zijn om snel het uitgavenpatroon aan te passen aan de
nieuwe inkomenssituatie. Het blijkt dat mensen drempels ervaren voordat ze zich
melden bij schuldhulpverlening. Ze zien schuldhulpverlening als laatste redmiddel
voor de allerergste gevallen, waartoe zij zichzelf niet rekenen. Gevolg is dat men pas
aanklopt als er forse schulden zijn, maar dan is er al veel leed gepasseerd. Rijpstra:
“Skulden leverje stress en oare sûnensproblemen op. Dat is foar de minsken sels slim,
mar ek foar harren omjouwing. En der is dan faak gjin romte mear foar bygelyks wurk-
jen. Minsken reitsje yn in negative spiraal en dat soarget foar in hiele protte oare pro-
blemen. Dy sirkel moatte we trochbrekke.”
Om de drempel te verlagen, wil de gemeente met de inzet van vrijwilligers,  die soms
ervarings-deskundige zijn, mensen begeleiden.



Heemstrasingel 8 / 9062 GG Oentsjerk
tel.: (058) 256 12 30 / mobiel: 06 - 516 277 40
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Niet alleen om bij beginnende financiële problemen erger te voorkomen, maar ook als
nazorg om mensen te helpen overzicht over hun geldzaken te houden. Daarnaast
worden afspraken gemaakt met nutsbedrijven en woningcorporaties om betalings-
achterstanden vroegtijdig te melden, zodat hulp kan worden aangeboden. Tenslotte
kunnen mensen in de bijstand er ook voor kiezen om de vaste lasten direct vanuit de
uitkering te laten betalen. Dit om de maatschappelijke kosten, maar bovenal het men-
selijk leed, voortvloeiend uit bijvoorbeeld huisuitzetting, te voorkomen. 

Waar kan ik terecht?
Zit u met een vervelende financiële tegenslag en weet u niet meer hoe daar uit te
komen? Dan is er voor de inwoners van de gemeente Tytsjerksteradiel de mogelijkheid
om kosteloos gebruik te maken van advies van een onafhankelijke adviseur, volledig
afgestemd op uw situatie. U kunt zich daarvoor aanmelden via www.ping.nl of via tele-
foonnummer 06-125 810 75.

Of neem contact op met onze dorpenteams en jeugdteams (via www.tichtbyelkoar.nl).
De inzet van de gemeente Tytsjerksteradiel is om aan inwoners de ruimte te geven
voor oplossingen, waaronder ook korte (hulp)trajecten, snelle hulp, en duurzame
financiële dienstverlening.

Seniorenmarkt

Op zaterdag 18 maart 2017 organiseert de Seniorenraad T-diel een SENIORENMARKT
in DE PLEATS, Schoolstraat 82 in Burgum. Van 10.30 uur tot 16.00 uur kan men langs
tafeltjes gaan waar informatie te verkrijgen is, die het leven van senioren gemakkelij-
ker, interessanter of leuker kan en moet kunnen maken.

De Seniorenraad zoekt gelegenheid om de mogelijkheden en kansen voor ouderen in
de gemeente meer ruimte te geven. Deze seniorenmarkt is daar een uiting van. Wij
organiseren deze markt tevens om ons  25 jarig bestaan te vieren. Bedrijven, organi-
saties en instellingen worden uitgenodigd, en op dit moment kan nog niet worden
aangegeven welke dat zijn. 

Het doet ons genoegen  dat Dhr. D. Fokkema, wethouder van onze gemeente, de markt
zal openen. Koffie en thee staat voor u klaar.  Wij verwelkomen u graag! 



DE LEKKERSTE KOEK
VINDT U BIJ  DE
NEDERLANDSE

KOEKKAMPIOEN!

Ambachtelijke bakkerij Braaksma - Van Haersmasingel 2 - Oenkerk



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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SELLEkonsert

Sânman&Sikke te gast op jaarlijks brassfeestje De Bazuin Oenkerk B.
Elk jaar opnieuw weet De Bazuin B een bijzondere gast te strikken voor haar
SELLEkonsert. Deze keer komt de veelzijdige vocale mannengroep
Sânman&Sikke naar Oenkerk. Zaterdag 11 maart mixen de koperklanken van de
brassband met de warme mannenstemmen die moeiteloos schakelen van bar-
bershop naar The Beatles en van gospel naar Westcoast.  

De mannen. Zo stellen Sânman & Sikke zich voor op hun site. De acht man sterke
vocale groep wordt al ruim twintig jaar geleid door Siebren Kramer en bestaat uit
louter Friese mannen. Sânman & Sikke zijn moeilijk in een hokje te plaatsen. Ze zijn
op lichte muziek georiënteerd, maar schuwen ook klassieke elementen niet.
Het repertoire van Sânman & Sikke is breed en schiet van ene muziekstijl naar de
andere. De mannen zingen daarnaast covers ook eigen Friestalige nummers en maken
van elk optreden een informeel muziekfeestje. 
Een sfeertje dat prima past bij De Bazuin B. De band bestaat uit enthousiaste muzi-
kanten en komt succesvol uit in de tweede divisie. Het orkest is veelzijdig en drukbe-
zet en treedt het jaar rond, door de hele provincie op. Van het SELLEkonsert,
SINNEKEARkonsert of het kerstconcert tot het NBK en Vlaams Open. De band staat
sinds een klein jaar onder leiding van dirigent Sietse Hamersma.

SELLEkonsert - zaterdag 11 maart 2017, 20 uur, Ontmoetingskerk Oenkerk

De Vrouwen van Nu Giekerk 
Agenda foar de moannen maart en april 2017 
01 maart: koffiemorgen 55+ Heemstrastate 10 uur, 
07 maart: koffiemorgen Dolph Kessler HDK 2018 Wapen fan Fryslân 9.45 uur, 
21 maart: Breicafé Wapen fan Fryslân 9.30 uur, 
21 maart: Hartproblemen bij Vrouwen. Margriet Feenema-Aardema 

Heemstrastate in Oenkerk 19.45 uur,
22 maart: Breicafé Wapen fan Fryslân 19.30 uur, 
30 maart: Bijspijkercursus verkeer. Locatie It Oerein 19.30 uur,
05 april: koffiemorgen 55+ in Heemstrastate 10 uur, 
10 en 24 april: Heksenhoedjes boetseren,  
11 april: modeshow modehuis Dijkstra Feanwâlden, Staniastate. 



Notulen van de Jaarvergadering van
Dorpsbelangen Oentsjerk 
(31 maart 2016 in Stania State)

Bericht van verhindering: Corien en Karel v.d Linden, Taeke Hogendorp
en  Liesbeth Ellenkamp,

Aanwezig: Ca. 55 leden; Vertegenwoordigers van CDA (Brant Cnossen en Gelbrig Hoekstra),
Christen Unie (Jantsje v. Veen) , FNP (Piet Reitsma en Freddy de Haan) en PVDA ( Sipke v.d
Meulen ), de bestuursleden van Dorpsbelangen
Rika de Jong , Zorgcoach, Bestuur zorgcoöperatie Tirza Dorpenteam.

1.Opening en vaststellen van de agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden en de afgevaardigden van het
CDA, de Christen Unie, PVDA en de FNP van harte welkom. Ook Wiebe Pennewaard die de dis-
cussie na de pauze zal leiden, de zorgcoach Rika de Jong en het dorpenteam bestaande uit
Frouwina van Dekken en Tynke de Haan ,worden hierbij welkom geheten.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2. Mededelingen van de voorzitter
- De leden krijgen van Dorpsbelangen twee kopjes koffie of thee met een stukje oranjekoek met

vijftig erop in verband met het vijftig- jarig bestaan. Piet Reitsma merkt op dat dit niet juist is
en dat we al veel langer bestaan, namelijk zeventig jaar. Ook reden voor een feestelijk gebakje,

- Er zijn drie afmeldingen van Corien en Karel v.d Linden, Taeke Hogendorp (wijkagent)
en  Liesbeth Ellenkamp,

- De verharding op de bult bij Stania State is aangebracht. De Harpspiler van Oene van der
Veen wordt komende weken geplaatst,

3. Notulen van de ledenvergadering van 27 maart 2015
(De pagina’s verwijzen naar bladzijden in de Koeketromp )
Blz. 53: Piet Reitsma en Oane Dijkstra beheren samen de website,
Blz. 54: Geen opmerkingen ,
Blz. 55: Diedrich Ruiter vraagt naar het zebrapad bij de winkels. De voorzitter antwoordt dat hij
dit bij Verkeer en Vervoer zal behandelen. Op de vraag hoeveel leden Trynergie heeft is het ant-
woord 78,
Blz. 56 en 57: geen opmerkingen, 
De notulen worden vastgesteld met dank aan de notulist. Zij is helaas niet aanwezig, omdat zij
ziek is.

4. Jaarverslag 2015
Blz 58 en 59 :geen opmerkingen,
Diedrich Ruiter vraagt naar de subsidie van Tirza. Er is subsidie ontvangen van het IMF, de
gemeente en de Dorpsbelangen in de Trynwalden, 
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Stichting Bosbierfeest heeft dorpsbelangen een cheque overhandigd van € 500 ,- te besteden
aan de jeugd van Oentsjerk. Het bestuur heeft besloten dit aan het BOB te schenken, voor de
aanschaf van een voetbaltafel, een Playstation 3 en een scherm. Dit om BOB aantrekkelijker te
maken voor de tieners,
Blz 60: De vraag wordt gesteld hoe Dorpsbelangen meer mensen aan zich kan binden nu er
steeds meer buurtverenigingen worden opgeheven. Mensen willen wel vaak, maar dan alleen
meedoen met korte projecten. Piet Reitsma stelt voor in de buurten op zoek te gaan naar een
sleutelfiguur, die de signalen doorgeeft aan dorpsbelangen, Frouwina van Dekken merkt op dat
er andere manieren zijn om te communiceren. De tijd verandert. Mensen gaan incidenteel iets
met elkaar organiseren. Jitske Stavinga merkt op dat er wel het nodige gebeurt zoals Trynergie,
Groenkerk, bijen veldjes, zorgcoöperatie. Niet meer via de oude kanalen, maar op andere
manieren.

5. Financien - financieel verslag 
De penningmeester neemt het woord:
De realisatie is wat lager doordat de contante inning in 2016 heeft plaats gevonden en niet
meer geboekt is in 2015. Diedrich Ruiter merkt op dat we dit jaar 601 leden hebben en vorig
jaar nu 627. Hoe is dit te verklaren?
Mevrouw v.d Werff merkt op dat er niemand meer langs komt. Jollly Dooper kan dit niet langer
doen. De contributie wordt nu door het bestuur opgehaald, 
“Ho net yn é Kliko !” De 4 deelnemende dorpen hebben samen € 9000 ,- van het IMF gekre-
gen. Het geld is dus niet van Dorpsbelangen. Het is te duur om een aparte rekening voor te
openen. Het geld is op de rekening van Dorpsbelangen geparkeerd,
Er zijn geen uitgaven voor het Sinterklaasfeest geboekt omdat de rekening pas in januari 2016
is ontvangen,
Er wordt opgemerkt dat er weinig gebruik gemaakt wordt van de Beweegtuin. Het is nu geen
weer om buiten te sporte; bij mooier weer hopen we op meer bezoekers,
Karin geeft uitleg van de posten,
Diedrich Ruiter merkt op dat het bedrag van de contributie over 2015, dat in januari 2016 is ont-
vangen, onderaan het financieel verslag had moeten staan, net als vorig jaar. Zonder die toe-
voeging kun je niet goed een vergelijking maken met de begroting, 
Verder vindt hij de presentatie van de kosten van “Ho! net yn é Kliko !” onder de begroting 2016
niet juist. Er zou bij het banksaldo moeten staan dat € 2.754,37 niet bestemd is voor DBO maar
voor de “ Ho! net yn é Kliko !” De begrote ontvangsten 2016 van DBO zijn € 4.510,- en de
begrote kosten € 3.300,- en dus het overschot €1.210,-. Dit zou een betere presentatie van
de begroting zijn. Het bedrag van €2.754,37 mag geen invloed op de begroting hebben.
DBO heeft van de stichting ’t Oere, die het Bierbosfeest organiseert, een bedrag van € 500 ,-
gekregen om te besteden voor de jeugd. Het bedrag is naar BOB gegaan voor de aanschaf van
een tv en spellen. Het was voor de transparantie beter geweest deze post enerzijds als ont-
vangst van DBO en anderzijds als gift aan BOB te presenteren. 
Axel Wallenburg vindt het onzin dat we veel geld op spaarrekening hebben . We moeten inves-
teren, hiervoor kunnen de leden ideeën aandragen. Er wordt voorgesteld om de jeugdleden
minder te laten betalen en via de jeugdverenigingen het belang van Dorpsbelang duidelijk te
maken. 
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Verslag kascommissie
Hillie Glashouwer en Klaas Wiersma hebben het verslag doorgenomen. Hillie kan vanavond
helaas niet aanwezig zijn. De conclusie van de controle is dat het verslag akkoord wordt bevon-
den. Zij vragen de leden het bestuur decharge te verlenen. Met handgeklap wordt daarmee
ingestemd.
Benoeming nieuw kascommissie lid
Hillie is aftredend. De heer Martin Reitsma wordt als nieuw lid benoemd.
Vaststellen begroting 
De begroting is al toegelicht bij het doornemen van het financieel verslag. De begroting wordt
ongewijzigd vastgesteld,
Automatische incasso contributie, stand van zaken
Er wordt steeds meer met automatische incasso betaald. Een deel van de overboekingen is
lastig te controleren. Automatische incasso’s worden ongedaan gemaakt,

6. Voortgang werkgroepen Dorpsvisie “Tryntsje’Dream”

Wonen en woonomgeving
Er zijn enkele kavels verkocht, 
Recreatie en toerisme ( activiteiten in de omgeving)
Activiteiten in de Trynwalden
Toneel in Cafe Aldtsjerk: Kredyt 6,14 april en 11 mei,
Trynwaldster Trippels Darttoernooi: 2 april,
Muziek in it Wapen van Fryslan: Marcel Smit, 3 april,
Friese Quiz: 6 april, 4 mei, 2 nov., 7 dec.,
Elfsteden wandeltocht: 16 mei
Dorpsfeest: 19/ 22 mei
Statentocht: 21 mei
Week van het bier: 19/ 29 mei
Trynsrock: 28 mei
Bouwvakbarbecue: 29 juli
Omloop Trynwalden: 3 sept
De MBT tocht: 10 oktober.
Er ontbreken nog veel activiteiten De Lieuwe Westra wielerwedstrijd is van mei naar septem-
ber verschoven als voorloop van de Omloop Trynwalden. Ook op Stania State worden nog veel
activiteiten georganiseerd, zoals de Najaarsfair.
Verkeer en vervoer 
Er komt een drempel bij de winkels. Hiermee wordt het vooral voor ouderen makkelijker over-
steken. Dit is geregeld met tussenkomst van de politiek. Rengerswei: Het is de vraag hoe
kunnen we mensen ontmoedigen om erover te rijden. De weg blijft een provinciale weg. Er zijn
verschillende meningen,
Fietsen op de weg en weer een echt voetpad, 
Een bewoner van Aldtsjerk merkt op dat het oversteken van de Rengerswei gevaarlijk is als je
van Aldtsjerk komt,
De provincie wil niet opnieuw strepen aanbrengen, 
Er wordt voorgesteld zelf strepen op de weg aan te brengen, 

56

De Koeketromp



Er worden nog meer gevaarlijke situaties genoemd zoals de bult bij Stania State, je ziet de
auto’s niet aankomen. We moeten afwachten welke maatregelen er genomen moeten worden.
Eerst moeten de effecten afgewacht worden, als de Centrale As klaar is. Men wil er wel bij
betrokken worden,
Er wordt verwacht dat mensen die aan deze kant van Dokkum wonen over Oentsjerk blijven
rijden. We moeten de andere dorpen bij het overleg betrekken.
Natuur en Milieu
Geen bijzonderheden

7. Verslag Groenkerk
Jitske Stavinga geeft een presentatie. Enkele punten hieruit zijn:
Met Heeg, Gytsjerk en Eastermar wordt “ Ho! net yn é Kliko !” georganiseerd, met als doel 25%
minder afval in de grijze container. Er hebben zich weinig mensen bij Groenkerk aangemeld.
De indruk bestaat dat er wel aandacht voor is,
We gaan door, samen met de scholen, om het zwerfafval op te ruimen, 
Er zal tijdens Trynsrock een repaircafé zijn, 
Piet Reitsma merkt op als er geen groen afval in de grijze container komt, de afvalheffing lager
zal worden, 
Karin van Eijden merkt op dat er een proef is met het recyclen van luiers. 

8. Rondvraag
De voorzitter bedankt de vrijwilligers die alle initiatieven van het afgelopen jaar mogelijk
hebben gemaakt. Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering. 

Na de pauze kwam Zorgcoöperatie Tirza uitgebreid aan de orde. Wiebe Pennewaard had de rol
om de discussie opgang te helpen en in goede banen te leiden. Voorzitter van “Tirza”, Han
Westerhof, hield een inleiding over het ontstaan van “Tirza”. Vervolgens stelde Rika de Jong, de
zorgcoach van “Tirza”, zich voor en daarna vertelden twee medewerkers van het dorpenteam
van de gemeente over hun ervaringen tot heden. 

Hierna bestond de gelegenheid om vragen te stellen. O.a. kwam naar voren wat het verschil is
tussen het dorpenteam en Rika de Jong wat advies betreft. De conclusie was dat de coöpera-
tie de nadruk legt op vernieuwing en dichte deuren probeert te openen. 
Ook kwam aan de orde hoe je jongere mensen enthousiast kunt maken om lid te worden van
de coöperatie o.a. door de nadruk te leggen op vernieuwing die “Tirza” nastreeft. 

Wiebe Pennewaard sloot de discussie om circa 22.30 uur waarna iedereen nog een drankje nut-
tigde.
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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 17.00 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
Afhalen van medicatie en patiënten brieven; dagelijks van 13.30-17.00 uur.
Medicatie besteld voor  17.00 uur Afhalen na 13.30 uur
Maandag donderdag 
Dinsdag vrijdag 
Woensdag maandag 
Donderdag dinsdag 
Vrijdag woensdag

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

Patyna
Heemstra State, onderdeel van Patyna;
dienstencentrum voor thuiszorg, huishoudelijke hulp, maaltijdservice, eigen restau-
rant, zalenverhuur,vervoer en verzorgvoorziening Noflik Wenje.
Frisiastate 23, Oentsjerk, 058- 2564141.
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Ergotherapie
Anne Hoekstra, Patyna, locatie Heemstra State, Frisiastate 23,
9062 GX Oentsjerk, 058-2564141 (anne.hoekstra@patyna.nl)

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

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.

Annita Lageweg Praktijk Biografiek
De Ikker 1, 9062HN Oentsjerk, (06-50900787), www.annitalageweg.nl

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).

Dorpenteam
Telefoon: 0511- 460839. Mailadres: tdehaan@dorpenteamtdiel.nl.
Website: www.tichtbyelkoar.nl
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