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Lente

En we zijn los! Aangemoedigd door het aarzelende
zonnetje, zijn we vorige week begonnen met het op
orde maken van de volkstuin. In dit geval het afste-
ken van pollen gras in het looppad en het wieden
en schoffelen van de perken waarin straks de wor-
telen en uien naast elkaar worden verbouwd.  Af en
toe verdween de zon achter de wolken en bleek de
wind behoorlijk fris; zelfs koud. Hier en daar was
onkruid flink omhoog geschoten  en werd het nog

een inspannend karweitje. Met zweet op het voorhoofd en een verbeten trek om de mond,
werkten wij ons naar het einde van de tuin; het groenafval op een grote bult.  Binnen twee
uur was de klus geklaard met als resultaat een smetteloze lap grond en een retestrak
gangpad. M’n vrouw heeft,  tevreden leunend over haar schep, nog zeker een kwartier
staan te zwetsen over haar werk, totdat het haar te koud werd.

Gisteren zijn de eerste wortels geplant wat een heidens karwei bleek te zijn. Het woei flink
waardoor de ogen vol zand liepen. De stekjes zijn per stuk de grond in gegaan. Een tijdro-
vende klus waarbij je over goede ogen moet beschikken om de enkele plantjes te scheiden
van de overige. Ik kan zeggen dat de mijne slechter worden, waardoor een leesbril soms
niet meer volstaat. Op goed geluk hebben we het bed vol gezet en daarna de droge grond
gesproeid zodat het zand blijft liggen. Eens kijken wat ervan omhoog komt!

Ik ben, geloof ik, beter op mijn plaats in het huishou-
den. Niet dat het mij verbaast, want ik heb een jaren-
lange ervaring. En dan blijft er vanzelf wat hangen.
Vanaf vijf jaar kregen mijn broers en ik, een taak in de
huishouding. Wij begonnen op een kruk en achter de
afwas tot de vloer blank stond, en mijn moeder alles bij
elkaar kon dweilen. Wat haar er niet van weerhield om
ons de volgende dag weer aan het werk te zetten!
Doordat ze stug volhield, kan ik nu zeggen dat de
handen goed staan. Alleen komt het werk verdacht vaak terug en zijn wij eigenlijk voor
niets bezig, thuis.  Alles vergeefs. Misschien moet ik de joker (s) eens inzetten!
Als u op de volkstuin twee kinderen aan de schoffel ziet, dan zijn ze van mij. Eens kijken
wat er blijft staan...

Gerard Klijn.
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100e klant energiecoöperatie Trynergie!

Iedere maand melden zich Trynwâldsters die lokale energie via
Energiecoöperatie Trynergie willen. Ze worden klant van onze co -
operatieve energieleverancier Noordelijk Lokaal Duurzaam. Met de
aanmelding van de Protestantse Gemeente Trynwâlden kwam de
teller op 100 klanten! Dit betekent dat 100 adressen in de Trynwâlden groene stroom en/of
gas gebruiken die goed is voor de leefbaarheid in de Trynwâlden, de lokale economie helpt
en fossielvrij is geproduceerd. En dat voor een aantrekkelijke prijs, zonder stunts of ver-
rassingen. En de teller loopt gestaag op; daar wordt de Trynwâlden beter van! 

Trynergie groeit gestaag. Ze is op dit
moment de op één na grootste ener-
giecoöperatie van Friesland. Alleen de
Amelander Energie Coöperatie is
groter.Op 8 april jl. feliciteerde
Trynergie de Protestantse Gemeente
Trynwâlden. Zij werden met zeven aan-
sluitingen de 97e t/m de 103e klant. Dit
mag gevierd worden! Trynergie over-
handigde daarbij een cheque die de
kerk mag besteden aan het Diaconale
doel ‘Trynwâlden foar Trynwâlden’.

De Protestantse Gemeente Trynwâlden ondersteunt graag de energiecoöperatie Trynergie
om met elkaar de leefbaarheid van de Trynwâlden te versterken. De kerk heeft zeven
gebouwen aangesloten via Trynergie bij Noordelijk Lokaal Duurzaam. Ook is zij onderdeel
van 'Groene Kerken'.
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Rengersweg 102, 9062 EJ Oentsjerk     Telefoon: 058 - 256 15 00

www.bouwbedrijfvandermeer.nl

* nieuwbouw * verbouw * onderhoud *

Dorpsfeest Oentsjerk

Hallo dorpsgenoten,

Wij schrijven op dit moment begin april. Het mooie voorjaarsweer
heeft ons de laatste weken niet in de steek gelaten, dit is ook iets
wat we in de derde week van mei goed kunnen gebruiken. De grote
voorbereidingen zijn gedaan, en in de laatste weken voorafgaand zit de voorbereiding
hem vooral in het uitwerken en organiseren van de activiteiten. Onder de commissie
worden de activiteiten verdeeld en in kleine groepjes worden deze verder bedacht.
Tijdens de laatste vergaderingen is het vooral een kwestie van elkaar op de hoogte
brengen van de voortgang.

De commissie bestaat op dit moment uit acht leden; na dit jaar zullen twee commis-
sieleden ons verlaten. Na vele jaren trouwe dienst hebben zij besloten dat komend
dorpsfeest hun laatste zal zijn als uitvoerend lid. Spijtig, maar natuurlijk hebben zij
komend dorpsfeest nog als grandioze afsluiter. Evenals voorgaande jaren, zullen we in
de week van 8 mei bij u aan de deur komen met de intekenlijst. Een dorpsfeestcom-
missie kan niet zonder uw steun. Mede door deze kleine financiële bijdrage kunnen de
activiteiten voor de jeugd en volwassenen plaatsvinden. Daarnaast krijgt u bij mini-
male intekening van 10 euro een kaart voor de feestavond van vrijdagavond. Wij stel-
len het zeer op prijs! 

Daarnaast willen we natuurlijk ook de sponsoren dank zeggen voor hun steun! Wij zijn
trots op de ondernemers in Oenkerk, de Trynwâlden en daar buiten, die ons onder-
steunen; ook hierdoor kunnen we een prachtig feest kunnen organiseren. Hartelijk
dank! Het programma van het dorpsfeest zal er als volgt uit zien:

DONDERDAG 18 MEI:
14:00 uur - Opening van het dorpsfeest in Heemstrastate
Mede door het succes van vorig jaar zal Shantykoor “Aan Lager Wal” wederom voor ons
optreden. Natuurlijk staat de koffie klaar en is er na afloop gelegenheid om een drankje
te drinken. 
18:30 uur - Volleyballen op het trekkersveld (Staniabos)
Afgelopen jaar was de opkomst fantastisch. Zijn jullie dit jaar de ploeg die er met de
winst van door gaat? Stel nu al een ploeg samen en geef je op! 
Dit kan op www.dorpsfeestoenkerk.nl 
21:00 uur - Muziek in de tent m.m.v. Sybren Boersma + prijsuitreiking Volleybal
Natuurlijk is de entree op deze avond gratis!

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



VRIJDAG 19 MEI:
10:00 - 15:30 uur - Activiteiten voor de schoolkinderen
Overdag zullen de activiteiten voor de schoolkinderen centraal staan. Er zal van alles
en nog wat georganiseerd worden, daarnaast zal er tussen de middag patat gegeten
worden in de tent. Rond half drie zal de dag worden afgesloten met een kinderdisco.
18:30 uur - Bingo onder leiding van Bingomeester Johnny de Vries.
Een gezellige avond bingoën voorafgaand aan de feestavond. Er zullen vele prijzen,
groot en klein, te winnen zijn en we trachten de inleg voor de bingokaarten zo laag
mogelijk te houden om de activiteit voor iedereen toegankelijk te maken.
21:30 uur - Feestavond onder leiding van de topband Freeway!
Freeway reist al jaren rond als één van de topbands van Friesland met optredens tij-
dens dorps-feesten en merkefeesten. De muzikanten, allen doorgewinterd, spelen elke
avond vol overgave en enthousiasme. Dit belooft een geweldige avond te worden. De
entree is evenals vorig jaar een tientje.

ZATERDAG 20 MEI:
9:00 uur - Statentocht
De laatste keer Statentocht vanuit de huidige organisatie. De tocht zal u over de prach-
tig paden van Trynwâlden en daarbuiten leiden. De tocht zal ook door de feesttent
komen.
11:00 uur - Mudrun voor de kids en jonge jeugd.
De mudrun aan het einde van de ochtend, wordt georganiseerd voor de kinderen tot 14
jaar. Dit is besloten om zo de kinderen alle ruimte te geven. De mudrun is ten opzichte
van vorig jaar groots aangepakt. Vorig jaar was het een succes, maar ik kan u verzeke-
ren dat we er dit jaar overheen gaan!
13:00 uur - Mudrun (14 jaar en ouder)
Strijd tegen en met uw buren en mede-dorpsgenoten. Daag ze uit en beleef de mudrun!
De warming-up wordt verzorgt door FMT. Het parcours zal ongeveer 4 kilometer lang
zijn. Vele hindernissen zullen genomen moeten worden. Even te lastig? Dan slaat u
toch even eentje over! Deelnemen is kosteloos en er bestaat de mogelijk om u om te
kleden in de tent of bij de kleedkamers bij de sporthal.
13:00 uur - Kaatspartij met de zachte bal
Vorig jaar hebben 48 personen deelgenomen aan de zachte bal partij tijdens het dorps-
feest. We gaan dit jaar zeker voor een evenaring. Een prachtige instap om kennis te
maken met de kaatssport. Laagdrempelig, sportief en bovenal gezellig! Een prachtige
middag sporten in een mooie omgeving.
16:00 uur - Dorpsmatinee met barbecue
De afsluiter op het dorpsfeestterrein bestaat uit een gezellige middag/avond. Folkert
Hans Tolsma zal voor ons optreden. En een optreden van hem staat altijd garant voor
entertainment en gezelligheid. 
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geniet als in 
vervlogen tijden

Bekijk alle mogelijkheden op  www.staniastate.nl

Diner of  kom Picknicken in het park!



kwaliteit
goede service

scherpe prijzen
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Onder het genot van een hapje en een drankje kan er gepraat, gedanst en gelachen
worden. Opgeven voor de barbecue kan via de intekenlijst, de website (iDeal betaling
mogelijk) of in Kafee it Wapen fan Fryslân. Tijdens het matinee zal ook de prijsuitrei-
king van de zachte bal partij zijn en wordt de winnaar van de verloting bekend gemaakt.

ZONDAG 21 MEI:
16:00 uur - Kleintje matinee in Kafee it Wapen fan Fryslân
Het dorpsfeest afsluiten kan in het café van Oentsjerk. Bij Jurjen en Maaike zullen Roel
en Marty de muzikale omlijsting verzorgen. Even napraten over het dorpsfeest!

Het belooft een prachtig dorpsfeest te worden; wij als commissieleden hebben er ont-
zettend veel zin in, om samen met jullie dit feest tot een succes te maken. Heeft u nog
vragen, schroom vooral niet om ze te stellen. Graag wil ik u ook wijzen op onze site:
www.dorpsfeestoenkerk.nl en facebook: @dorpsfeestoentsjerk.

Tot over een dikke maand!

Groet vanuit de dorpsfeestcommissie.

Popkoor WOOMAN is per direct op zoek naar een alt!
Wij oefenen elke dinsdagavond met 30 vrouwen van uiteen-
lopende leeftijd in het BOB gebouw in Oentsjerk. Ons repertoire
bestaat uit bekende nummers die je nu op de radio hoort maar
ook oudere, bekende, nummers. Als je het leuk lijkt, kun je con-
tact opnemen met Doutzen Bokma telefoonnummer 06-17756116.
Je kunt natuurlijk ook eerst vrijblijvend komen kijken en/of meezingen.
Wil je meer weten kijk dan even op onze website 
www.popkoorwooman.nl of onze facebookpagina popkoor WOOMAN.

Wie komt ons koor versterken? 
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Swellen yn de Trynwâlden

Der komme yn de Trynwâlden en omkriten fjouwer soarten swellen foar. Om te beg-
jinnen hawwe wy de grûnswel ( oeverzwaluw), dizze soarte komt foar by Stienendaam
yn de bulten sân. Hja wurde ringe en de oantallen wurde fêstlein troch Harrie de Boer
fan Damwâld. Hjir dogge wy fan de fûgelwacht Trynwâlden neat mei.

Dan hawwe wy de wytgatswel (huiszwaluw). Dizze soarte sit by de huzen mei in ges-
kikte oerstek as dakgoaten. Hja plakke harren nêsten fan modder tsjin de gevel oan
ûnder de oerstek. Guon minsken binne der net sa wiis mei want hja kinne wol wat
oerlêst besoargje troch de stront dy’t hja efterlitte. Mar dat kin opfongen wurde troch
der in planke ûnder de nêsten oan te bringen. As de minsken dat net wolle dan wurde
faaks de nêsten fan de gevel ôf rêge en moatte hja oar plak sykje. Hjir hat de soarte
wol fan te leien. Der wurde ek keunstnêsten fan spesy brûkt foar minsken dy’t se wol
hawwe wolle mar wêr’t se út harren sels net komme. 

De boereswel (boerenzwaluw)
sit altyd binnendoar yn skuor-
ren, hynstestâlen en ûnder
oerkappingen. Ek dizze soarte
makket de nêsten fan modder.
Mar troch it ferdwinen fan de
âlde skuorren en de opkomst
fan de nijmoadrige molkfee-
bedruiwen hawwe hja minder
plak krigen om harren jongen
grut te bringen. Gelokkich
binne der in protte minsken
mei hynders en sitte se yn de
hynstestâlen.

As lêste is dêr de toerswel (gierzwaluw) In gruttere swel mei hiele koarte poatsjes
(1 sintimeter) dy’t nea oan de grûn komt. As dat al ris bart komt hy net wer omheech.
Dizze soarte makket syn nêst dan ek op in heech dak ûnder geskikte dakpannen en hat
te meitsjen mei de ûngeskikte dakken troch de nijmoadrige dakpannen wêr’t gjin
romte foar de fûgel is. Dêr komt noch by dat de isolaasje ûnder de pannen te waarm
is foar de jongen yn de simmer as de sinne der op stiet te brânen. Hja wolle dêrtroch
te gau út it nêst wei en falle fan de dakken om it net te oerlibjen. 

De Koeketromp



15

alt nog niet mee...elf vzoor jeen vReclame mak

eclame.nlaair.freclame.nl  |  wwwaairo@fr06 - 816 16 815  |  mark
sjerkeg 3k, Gytawan Nauto Kinderman  |  Rinia vMark

k!

tbureauterneull service inF

ting ...en meer!nline marketwikkeling, OWebsite on

ytsjerrk!in G Gytsjer
elkfabriek ude M Melkfabriek O

eativiteit in de rreativiteit in de CCr

om.nltic.baswwwytsjerk • 088 023 4444 • G

De Koeketromp

No binne der ek foar dizze soarte keunstnêsten makke om op it dak as tsjin de gevel
oan te bringen sadat hja wer mear nêst gelegenheid hawwe. 

Oan’t safier in koarte útlis oer de in de Trynwâlden foarkommende soarten. No binne
der leden fan de Fûgelwacht Trynwâlden dwaande om foar els doarp de soarten en
oantallen fêst te lizzen mei in app op de smartphone of op de kompjûter. 
Fan ôf april oant heal juny kinne jo de toerswel waarnimme. Nei heal juny is dizze swel
al wer op trek rjochting it suden, nei Afrika. De oare soarten bliuwe oant augustus
/septimber. Dan geane hja ek nei Afrika om te oerwinterjen.

Wy dogge fia dit skriuwen in berop op de minsken út de Trynwâlden om oandacht oan
de swellen te jaan en de boppe neamde soarten sa folle mooglik fan nêstgelegenhied
te fersjen sadat de soarten minder hurd efterút geane as de lêste tiid oan de oarder
is.

Wolle jo mear witte oer dizze bysûndere fûgels sjoch dan op ús webside: 
www. Fugelwacht-trynwalden.nl. Hjir kinne jo ek meldingen kwyt foar it gefal jo ien
as mear soarten witte te sitten by jo thús of yn de buert. Meldingen kinne mei de mail
op educatie@fugelwacht –trynwalden.nl.

Wy nimme dan kontakt mei jo op. Yn’t foar tige tank foar de meiwurking.

Pyt fan de Polder, Fûgelwacht Trynwâlden.



Interview mei Japke Boonstra en Jantsje de Vries

Sportklubs kinne net sûnder frijwilligers. Japke Boonstra en Jantsje de Vries út
Oentsjerk binne al jierren aktyf foar VC Trynwâlden. By elke thúswedstryd fan it earste
alvetal binne se op it fuotbalfjild te finen. Wa binne dizze froulju, fan wa ‘t wol sein
wurdt dat sûnder har it fuotbaljen net trochgiet? 

Wa binne jim? 
Japke: Ik bin Japke Boonstra, 72 jier, en ik wenje sûnt 1965 hjir op de Wynzerdyk. Ik kom
fan Ljouwert, myn man kaam fan de Mûnein. Myn eigen namme is Machiela. Dy
namme komt net folle foar yn Fryslân, hy komt oarspronklik út Skotlân. Ik ha fanôf myn
trettjinde altyd by in oar wurke. No bin ik útwurke en doch ik allinnich noch dingen dy
’t ik leuk fyn. 
Jantsje: Ik bin Jantsje de Vries en ik bin 71 jier. Ik bin berne yn Readtsjerk, yn dat ple-
atske op ‘e hoeke by de Ottemawei. Ik ha tsien jier by de Praktykskoalle wurke, ik
makke de boel dêr skjin. Dêrnei krige it te drok mei oare dingen.
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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
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Wannear binne jim by de klub belutsen rekke?
Japke: Doe ‘t ús Klaas begûn te fuotbaljen, yn septimber 1977. Dat is aansens ek alwer
fjirtich jier lyn. Wy rieden hiel faak nei útwedstriden, en yn de tiid dat it earste noch
yn de 1e klasse spile giene wy mei elkoar mei de bus derhinne. En fan it iene komt it
oare. 
Jantsje: Ik bin der by kaam doe’t myn soan Henk fuotballe. Hy hat dat net sa lang dien,
mar ik bin by de klub hingjen bleaun.

Wat dogge jim hjir allegearre?
Japke: Wy begjinne mei it ferkeapjen fan de kaartsjes en de lotsjes foar de karbonades
oan de taskôgers. Yn de rêst ferkeapje wy kofje yn de kantine. 
Jantsje: Nei de wedstryd ite wy earst wat en dêrnei ferkeapje wy de lotsjes foar it draai-
end rad. En dan kinne wy draaie.

Hoe giet dat yn syn wurk mei it draaiend rad?
Jantsje: As de fuotballers dûst ha en as alle lotsjes ferkocht binne, geane wy los. Dan
komt it draaiend rad op ‘e tafel te stean. De jonges sitte der faak al op te wachtsjen:
‘Draaie!’
Japke: Gemiddeld ferkeapje wy hûndert lotten per wedstryd. Fjouwer lotsjes kostje twa
euro. Wy ferkeapje se oan de fuotballers, mar ek oan de taskôgers en de tsjinstanders
as dy noch even nei boppen komme.

Wat binne jim taken by it draaiend rad?
Jantsje: Ik draai altyd en Japke bringt de prizen teplak. De oare frijwillichsters Frearkje
de Vries en Willemien Zijlstra telle it jild. Japke en ik helje om de beurt de boadskip-
pen. Ik helje se by de Lidl, Japke by de Albert Heijn. It binne faak praktyske, brûkbere
dingen as shampoo en sa, mar ek wol fretterij. De jonges freegje der om. Woarst, drop,
koeke, dat soarte fan dingen. Soms nimme se it mei nei hûs, mar faak kôgje se it fuort
op, want nei sa’n wedstryd ha se wol sin oan wat. En as der sûkerbôle is, soargje wy
dat der ek bûter is, dan giet it fuort op. 

En wat dogge jim mei de opbringst?
Japke: Dy komt op in aparte rekken te stean. It jild is foar de feriening. Ferline jier
binne der bernegoaltsjes kaam, myn soan Klaas hat dy makke. En twa jier lyn ha wy
EHBO-koffers kocht foar it twadde en tredde alvetal, dy hiene se noch net. Dat binne
djoere dingen, mar omdat wy fuort twa tagelyk kochten, krigen wy koarting.
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MASSEY FERGUSON

Het meest complete
programma
Tuin- & Parkmachines

Oenkerk
TEL. 058 - 2561855 

Zij staan voor wat ze beloven



Wat dogge jim noch mear njonken jim wurk foar de fuotbalklub? 
Japke: Ik bin ek foarsitter en sekretaris fan Vrouwenvereniging Foar Jins Neiste. En
freedtemoarns bin ik frijwilliger by Heemstra State. 
Jantsje: Ik bin moandeitemoarns frijwilliger by Heemstra. Kofjeskinke by de biljerters
en de keunstskilders. Ik sit ek by de breiklub en ik mei graach Fryske boeken leze.
Japke: En ik waskje alle wiken de fuotbalklean fan it earste alvetal. Ik ha fyftjin jier de
klean fan de A’tsjes wosken, en no alwer fiif jier dy fan it earste. Meielkoar is dat twin-
tich jier.
Jantsje: Mei myn man gean ik tongersdeitemiddeis faak nei kringloopwinkel it
Lichtpunt yn Kollumersweach. Faak om samar wat te sneupen, maar wy helje ek wolris
wat dingen foar de breiklub.

Lêste fraach: wat binne jim winsken foar de takomst?
Japke: Dat wy mar in bytsje sûn bliuwe meie en dit noch dwaan kinne. Ik ha lêsten in
moai sitaat lêzen oer frijwilligerswurk: ‘Rijkdom is je kunnen veroorloven te werken
zonder vergoeding.’ It is fan de Belgyske skriuwster Mireille Cottonjé en it spruts my
tige oan. 
Jantsje: Wy geane gewoan troch. It is hjir altyd hiel gesellich. Wy âldehoere mar wat
en wy hâlde de moed deryn!

Japke en Jantsje, tige tank, en súkses mei alles!
Sietske Boonstra.
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WIERSMA OENKERK

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

• Telefoon: 058 - 256 11 87
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Kaa
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.

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

Sabeare speelde een tragisch/komisch
toneelstuk; Wa fan ’e twa? 

Voorpret! Het is iedere keer weer dikke pret vooraf bij Sabeare. Onder regie van
Anneke Hogeveen komt er steeds weer een kleurrijk geheel op de planken. Dit jaar
hebben we toneelspelers op het water gespot, er werd duidelijk een scene opgeno-
men. Wat een pret had de ploeg! Ook in Aldtsjerk weer er een delegatie. Rennend
achter de bus aan en hem dan niet nemen! Nog eens een keer en dan de andere bus!
Het was prachtig weer en dus kon het shot niet meer stuk. 

Repeteren in ’t Wapen fan Fryslan en Pro Rege. Op door de weekse avonden en op
zondag-middag. Ook een feestje om mee te maken. De spelers hebben dan de toneel-
kostuums al aan, maar zijn niet geschminkt en gekapt en dat ziet er, tegen een decor
dat nog afgebouwd moet, geestig uit. Hier zie je dat het toneelspelers zijn. Ze kunnen
enorm improviseren. Onder de regie van Anneke wordt er gezongen, gelopen, gepraat,
gelachen, gezweet en gezwoegd. Er wordt verzonnen hoe het nog smeuïger kan, een
ander loopje, trapje of een ander toneel. Petje af wanneer je in toneelstuk op zes
podia kunt spelen! Tijdens zo`n repetitie op een zondagmiddag zag je hoe belangrijk
de rol van de souffleuse is. Verantwoordelijk hiervoor was Alice dit jaar. Ook het
bestuur had het druk. In de pauzes overleg en het afstrepen van alles wat al geregeld
is; geen enkele club kan zonder bestuur. Fijn dat er nog enthousiaste mensen zijn die
dit op zich nemen! 

Ook de donateurskaarten moeten elk jaar weer uitgeschreven worden en bij de dona-
teurs langsgebracht. Daarmee is het bestuur en de vrijwilligers ook altijd weer een
aantal avonden druk. De middenstand die elk jaar weer gul cadeaus schenkt voor de
loterij, mag ook eens in het zonnetje. Hartelijk dank! 

Mamma Mia een bekende film, maar toneel is toneel en daar moet je naar toe zijn
geweest, om te zien dat het totaal iets eigens wordt. Liedjes van Stef Bos, Abba en
Claudia de Brei zijn in het Frysk een uitdaging om te performen. Hier moet de naam
van Stessie Stormer even hardop genoemd worden. Loepzuiver zong ze haar lied
alleen op dat grote podium. 

Het toneelstuk was om van te smullen met lekker veel actie, muziek en afwisseling. Maar
er was ook ruimte voor verdieping. Het verhaal speelde in de jaren van de seksuele revo-
lutie. De baby boom. Jonge mensen die niet meer de mening van hun ouders overnemen. 
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Nieuwe website voor vereniging 
Noardlike Fryske Wâlden

Bezoekers van de website van de vereniging Noardlike Fryske
Wâlden (NFW) kunnen nu nog gemakkelijker informatie vinden
over onder andere het landschaps- en natuurbeheer door
boeren in de regio. 
Op woensdag 1 maart 2017 is de nieuwe website www.noardlikefryskewalden.nl online
gegaan. De site is nu ook toegankelijk voor smartphone- en tabletgebruikers.

Op de website staat veel informatie over wat de leden van de NFW allemaal doen. Ook
is er aandacht voor het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden met veel toe-
ristische informatie. De vier NFW-ambassadeurs, politicus Joop Atsma, weerman
Gerrit Hiemstra, voetbaltrainer Ronnie Pander en amazone Hester Klompmaker,
komen aan het woord en vertellen over hun binding met de Noardlike Fryske Wâlden.
Daarnaast vinden de bijna 800 aangesloten boeren en particulieren op de site lede-
ninfo. De website is ontworpen en ontwikkeld door Custard on & offline communica-
tie uit Buitenpost.

Het publiek werd heerlijk meegenomen, doordat er in de zaal ook een catwalk was.

Zaterdagavond was de zaal uitverkocht met ruim 100 man publiek. Met daarbij in ieder
geval twee andere toneelverenigingen. Van hen hoorde ik zeer positieve reacties.
Vooral het lef om zoveel te zingen, vond men prachtig. En wat ging het geweldig! De
souffleuse werd niet gezien of gehoord. Het tempo lag hoog. Sabeare jullie hebben
weer wat prachtigs neergezet. 

Wie niet is geweest, dan tot de volgende keer!

Greetje Rijpma
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www.marten-atsma.nl

Marten Atsma
ARCHITECT

SENIORENMARKT: een groot succes

De door de Seniorenraad georganiseerde SENIORENMARKT in de Pleats te Burgum
op zaterdag 18 maart was een groot succes. De heer D. Fokkema, wethouder van de
gemeente Tytsjerksteradiel, opende deze markt. De zaal was gevuld met 24 standhou-
ders; heel afwisselend van karakter. Van KEaRN, Buurtzorg en Dorpenteam tot Reset,
Veilig Verkeer, Klaverjassers 55+, Stichting Mobiel, Notaris Dantuma en nog vele
anderen. 

Bezoekers konden deelnemen aan allerlei testen, of discussiëren met mensen van
diverse instanties. De toegang en ook de koffie en/of thee was gratis. Na het bezoeken
van de verschillende stands of het aanhoren van gevraagde informatie, kon men gezel-
lig zitten aan de ronde tafels in het midden van de zaal, koffie drinken, formulieren
invullen en met elkaar praten.

Aan de ‘Wensboom’ konden briefjes worden geplakt, met ideeën of wensen die men
graag naar buiten wilde brengen. Bij het binnengaan kreeg iedere bezoeker een for-
mulier, waarop later met één kruisje kon worden ingevuld, welke standhouder bij-
droeg aan deze Seniorenmarkt. Voor de standhouder met de meeste kruisjes was een
mooie oorkonde beschikbaar. Onder de mensen die een formulier hadden ingevuld,
werd een dinerbon verloot. Na het ‘turven’van de kruisjes kwam de stand van ‘De
Friese Wouden’als de meest gewaardeerde stand naar voren. 

Uit alle ingebrachte formulieren werd door Notaris Dantuma één getrokken, voor de
prijs van de dinerbon (75€). Mevrouw N. Pruis, Frisiasingel 3 te Burgum, was de geluk-
kige winnares. Voorzitter Wytse Douma bracht na afloop van de Seniorenmarkt de bon
bij haar thuis. Zij was aangenaam verrast.

De standhouders en de bezoekers waren eensgezind van mening dat deze Markt heel
uniek was en zeker voor herhaling vatbaar. De leden van de Seniorenraad waren zeer
enthousiast hierover. Bij telling van alle formulieren werd vastgesteld dat er ruim 300
bezoekers waren geweest. Veel meer dan van te voren was beraamd!

Gytsjerk, 
Nini Brink, secretariaat Seniorenraad.



CBS Paadwizer

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

Nieuwe keukens!
Twee keer per jaar wordt er een aantal middagen ‘ateliers’ gegeven aan de kinderen
van de hogere groepen. Hierbij is aandacht voor de
meest uiteenlopende opdrachten op het gebied
van creativiteit, handvaardigheid, koken, techniek
etc. In de afgelopen weken zijn er op school twee
nieuwe keukens bijgekomen. De keuken van het
team werd vernieuwd en de kinderen kregen een
geheel nieuwe keuken. Tijdens de ateliers kunnen
de kinderen nu prachtig bakken en koken! 

Projectweek ‘Verhalen uit de folklore’
Dit jaar zijn we met de kinderen uit alle groepen aan de slag gegaan met sprookjes,
volksverhalen, mythen, sagen en legendes. Veel elementen hiervan worden gebruikt in
boeken, films, opera's, balletvoorstellingen, liedjes, etc. De kinderen wisten goed te

vertellen dat een sprookje vaak begint met de woor-
den "er was eens" en eindigt met "en ze leefden nog
lang en gelukkig”. Er werd van alles geknutseld en de
kinderen hebben genoten van de spannende, grap-
pige, leerzame en romantische verhalen. Op 16 maart
vond de project-presentatie plaats voor ouders,
broertjes, zusjes, pakes en beppes. Wat dwaalden er
veel sprookjesfiguren door de school! Tijdens de pro-
jectpresentatie werden er “sprookjes” hapjes en
drankjes geserveerd, die waren gemaakt door de
ouders. De kinderen van groep 7/8 verkochten deze
lekkernijen en de opbrengst ging naar de werkgroep
Roemenië Trynwâlden. Het was een heel gezellige
middag!
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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



Pannenkoekendag! 
Op 24 maart hebben de kinderen van
groep 7/8 hun beste beentje voorgezet
bij onze buren van Heemstra State. De
kinderen waren druk met pannenkoe-
ken bakken, serveren, opruimen enz. In
de week van de HOOP was dit een
mooie activiteit! Een ander helpen en
voor een ander klaarstaan, hoop en vro-
lijkheid brengen! Het was een prachtige
dag; we hebben gesmuld van zelfgebakken pannenkoeken, maar we hebben ook ons
best gedaan om de bewoners en gasten van Heemstra State een gezellige lunch te
bezorgen. Een geslaagde actie!

EHBO lessen in groep 7/8
Het PCBO organiseerde in februari/maart EHBO-praktijk-
lessen voor de kinderen van groep 7/8. Deze praktijklessen
werden na schooltijd op woensdagmiddag op onze school
gegeven door Sietske Alma. Na 4 lessen hebben de kinde-
ren een beeld gekregen van wat een hulpverlener zou
kunnen doen in een noodsituatie. De kinderen kregen de
theorielessen onder schooltijd. Ruim 20 kinderen deden

mee en kregen aan het einde van de lessen een certificaat met daarop de handelingen
die ze beheersen. Iets om trots op te zijn!

Programmeren in groep 1/2
Er is een nieuwe bewoner in de kleuterklas,
de zogenaamde “Bee-bot”. De Bee-Bot is
een kindvriendelijke robot in de vorm van
een bij. Kinderen kunnen de robot bedie-
nen met de zeven knoppen op zijn rug. Het
is de bedoeling dat de bij wordt gepro-
grammeerd, zodat hij een parcours op een
mat met letters gaat afleggen. De kinderen
vinden het heel spannend als de robot van letter naar letter rijdt. Maakt hij het juiste
woord? Zo komen de kinderen al op jonge leeftijd, op een speelse manier, in aanra-
king met programmeren. 
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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



Nieuws van De Opstap

Afname CITO toetsen
Januari en juni zijn altijd de maanden waarin de midden (M) en
Eind (E) toetsen van Cito worden afgenomen. Met deze onafhankelijke toetsen
kunnen wij checken waar een kind zit in zijn of haar ontwikkeling. Deze resultaten
kunnen landelijk met elkaar worden vergeleken en geven meestal een goed beeld van
de (on)mogelijkheden van de kin-
deren, de groep of de school. Het
geeft mede richting aan ons
onderwijsbeleid. 
Vanaf groep 6 bepalen de Cito
resultaten mede het uitstroomni-
veau van de kinderen. In de onder-
bouw nemen we Taal en Rekenen
voor kleuters af. Vanaf groep 3
worden Rekenen, Spelling,
Woordenschat en Technisch lezen
afgenomen. Vanaf groep 4 komt
Begrijpend Lezen er ook bij.
De toets afnames zijn op De Opstap voornamelijk ‘s ochtends. Het is voor kinderen en
voor de school een belangrijk moment. Kinderen hoeven ter voorbereiding niks spe-
ciaals te doen. Wel is het van belang rust en regelmaat te creëren. 

Informatie over de CITO eindtoets in groep 8
Alle leerlingen van groep 8 van de
basisschool moeten verplicht een
eindtoets maken. Deze vindt vanaf
2015 jaarlijks in april plaats. De
toets meet de kennis die leerlin-
gen hebben op het gebied van taal
en rekenen en geeft aan welk type
vervolgonderwijs bij de leerling
past. De eindtoets is landelijk en
objectief. Het is geen examen. De
leerlingen kunnen niet slagen of
zakken.
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Op dit moment kunnen scholen kiezen uit een drietal toetsen: Route 8, de IEP-toets
en de centrale eindtoets van CITO. Alle scholen van OPO Furore doen dit jaar mee aan
de Centrale Eindtoets. Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zijn er ver-
schillende aangepaste versies mogelijk. Zeer moeilijk lerende leerlingen hoeven de
toets niet verplicht te maken. 

Met ingang van schooljaar 2014-2015 is het schooladvies leidend bij de plaatsing in
het voortgezet onderwijs. Scholen voor voortgezet onderwijs plaatsen leerlingen op
basis van het schooladvies. Scholen voor Voortgezet Onderwijs mogen toelating niet
af laten hangen van het resultaat op de Centrale Eindtoets. Het schooladvies is geba-
seerd op de gehele schoolloopbaan van het kind. De scholen van OPO Furore geven
met behulp van de Plaatsingswijzer aan welk type voortgezet onderwijs het beste bij
de leerling past. Bij het opstellen van het schooladvies wordt gekeken naar de aanleg
en de talenten, de leerprestaties, de ontwikkeling vanaf groep 6 t/m 8, de werkhou-
ding, de concentratie, de motivatie en het doorzettingsvermogen.

Basisscholen geven vóór 1 maart het
schooladvies. Leerlingen worden op
basis van dit schooladvies toegelaten
tot één van de schooltypen in het
voortgezet onderwijs. Als een leerling
de Centrale Eindtoets beter maakt
dan verwacht, moet de basisschool
het schooladvies heroverwegen. De
basisschool kan ervoor kiezen het
schooladvies aan te passen. Dit
gebeurt in nauw overleg met de
betreffende ouders en de leerling. 

Is het resultaat minder goed dan verwacht? Dan past de basisschool het schooladvies
niet aan. Leerlingen krijgen dan de kans om in het voortgezet onderwijs te laten zien
dat ze het geadviseerde schooltype aankunnen.

Spannend!!
De Cito-toets onderzoekt wat een leerling in acht jaar op de basisschool geleerd heeft.
Alle vragen gaan over onderwerpen die al eens op school aan bod zijn gekomen. De
toets is dus niet extra moeilijk, maar … het blijft spannend voor de leerlingen en voor
de school!
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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
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Kunst in Oentsjerk 6 (tuinsieraden via Fries
Genootschap)

Hermen
Lange tijd stonden er in het park van Stania
State in Oentsjerk, vijf grote, witte beelden in
een halve cirkel op het gazon waaraan nu het
terras van de brasserie van Anne en Henriëtte
ligt. De beelden stonden er alsof ze daar al
eeuwen gestaan hadden en altijd zouden blijven.
Dat was niet zo, ze stonden eerder op buiten-
plaatsen in Beetsterzwaag en Olterterp, en staan nu in de stedelijke museumtuin van
het Princessehof in Leeuwarden. De serie is ontworpen als beeldend accent voor een
gecultiveerd landschapspark bij een statig landgoed, zoals Stania State. De beelden
stellen mythologische goden en godinnen uit de oudheid voor. Ze worden hermen
genoemd omdat ze een bepaalde vorm hebben: de figuren stijgen vanaf de heupen op
uit een zogenaamde hermeszuil.

Fries genootschap
De sierlijke hermen kwamen naar Stania State nadat ze geschonken waren aan het
Fries(ch) Genootschap. Op de website van het Koninklijk Fries genootschap is
beschreven hoe dit genootschap is ontstaan. In 1827 richtten Franciscus Binkes,
Hendrik Amersfoordt en Freerk Fontein het ‘Provinciaal Friesch Genootschap ter
Beoefening van Friesche Geschied-, Oudheid- en Taalkund’ op. Onder invloed van de
Romantiek, in de vroege negentiende eeuw, kreeg in Friesland de ‘eigen Friese cultuur
en identiteit’ veel aandacht, net als meer culturen in andere Europese landen en
regio’s. Men oriënteerde zich op het vooral Europese, klassieke verleden en het eigen
streek- of landgebonden culturele en literaire erfgoed. Door de eigen geschiedenis,
afkomst en volkscultuur in beeld te brengen en nauwgezet te archiveren kon de eigen
identiteit gedefinieerd worden. Dit leverde een schat aan informatie op en een aantal
bijzondere literaire, kunst- en erfgoedverzamelingen. In haar masterscriptie uit 2011
Friesland in voorwerpen, over de verbeelding van de Friese identiteit in het Fries
Museum, stelt Henny de Leeuw dat de Friese identiteit als een van de eerste regio-
nale identiteiten in Nederland werd gemusealiseerd.

Foto’s: Fontein & Amersfoort v.h. Friesch Genootschap.
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Liefde voor Friesland
Al voor de oprichting van het Fries Genootschap
schreef Julius Matthijs van Beyma thoe Kingma
(1781-1847) een plan, voor het oprichten van ‘een
museum ter bevordering van de liefde voor
Friesland’. Pas in 1853, het jaar dat het ’Friesch
Kabinet van Oudheden’ werd opgericht, zou er een
presentatie van objecten komen. De collectie van
het kabinet bestond uit geschonken voorwerpen die
werden tentoongesteld in twee ruimtes van het
gerechtshof in Leeuwarden. Later kwam er pas een
museum. In Friesland nam de burgerlijke elite het
voortouw bij het oprichten van het genootschap en
kabinet. Het genootschap wilde de Friese cultuur in
al zijn aspecten bestuderen. Werkende leden hielden zich in afzonderlijke afdelingen
bezig met de taalkunde, oudheidkunde, geschiedenis en contemporaine (heden-
daagse) toestand van de provincie. Vanaf 1839 liet het genootschap De Vrije Fries ver-
schijnen, een van de oudste nog verschijnende tijdschriften in Nederland met inte-
ressante artikelen en paginagrote illustraties.

Kunstverzameling
De meeste leden van het Fries Genootschap waren in de begintijd afkomstig uit de
Friese steden. Ze hadden vaak gestudeerd en waren meestal van adellijke of patrici-
sche komaf. Onder hen waren rijke verzamelaars, die het Genootschap begunstigden
met grote legaten. De verzameling voorwerpen die door de elite werd opgebouwd,
vormde de aanzet voor de Grote Historische Tentoonstelling van Friesland van 21 juni
tot 17 oktober 1877. 

Deze tentoonstelling ter gelegenheid van vijftig jaar Fries Genootschap was de eerste
volkskundige tentoonstelling in Nederland en werd in 19 zalen in het Stadhouderlijk
Hof in Leeuwarden gehouden. Koning Willem II had de locatie beschikbaar gesteld.
Tienduizenden belangstellenden bezochten de tentoonstelling. Dit grote succes is te
vergelijken met blockbusters nu. Dankzij de opbrengsten van deze tentoonstelling kon
het Eysinga-huis aangeschaft worden, waar in 1881 ‘Het Museum’ werd onderge-
bracht, later het Fries Museum aan het Zaailand in Leeuwarden. 
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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.

Uithof
Het Eysinga-huis kon in 1934 geen ruimte meer bieden aan alle collecties. Om die
zoveel mogelijk voor het publiek toegankelijk te houden, kwam een deel van de col-
lectie in twee uithoven te staan: de kerk of het kerkmuseum in Janum en het land-
bouwmuseum in Stania State, waar naast ruimtes in de state ook het park in werd
betrokken. 

Het huidige Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur, spant zich
nog steeds in om het onderzoek naar en de belangstelling voor de Friese geschiede-
nis en cultuur te bevorderen. Als oprichter van het verzelfstandigde Fries Museum, is
het Fries Genootschap nog altijd de formele eigenaar van een belangrijk deel van de
collectie van dit museum, waartoe de hermen behoren die in Oentsjerk hebben
gestaan. In de 180 jaar van zijn bestaan is het Fries Genootschap uitgegroeid van een
besloten deftig genootschap tot een open vereniging met leden uit alle lagen van de
bevolking. 

Stania State 
Dankzij het Fries Genootschap en het Sint Antoon uit
Leeuwarden werd Stania State vanaf 1934 enige
decennia een uithof van het Fries Museum. De naam
Stania is ontleend aan Jeppe Stania, stichter van het
zestiende eeuwse oorspronkelijke huis. Hans Hendrik
van Haersma liet hier in 1738 een nieuw huis bouwen,
dat in 1813 grotendeels is afgebrand. In 1854 is de
huidige neoclassicistische Stania State neergezet voor
T.M.T. Looxma. Dat voorname landhuis met middenri-
saliet, het deel van de gevel dat over de hele lengte
naar voren springt, een dubbele dakkapel en balkon
op twee korinthische, hardstenen zuilen, vervulde als
uithof een belangrijke publieke functie op cultureel
gebied in Tytsjerksteradiel of zelfs Friesland. In het
park van deze uithof kwamen de hermen te staan.

Oentsjerk, Leeuwarden, Aldtsjerk, 2017 ©Gerhild van Rooij
(bronnen: zie volgend deel).



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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Collecte Reumafonds

De jaarlijkse collecte van het Reumafonds ligt weer achter ons. De opbrengst in
Oentsjerk was 1340,49€. Collectanten en gulle gevers heel hartelijk bedankt namens
het Reumafonds!

Met vriendelijke groet, 
Tytsje Veenstra-Bouma.

Gemeente Tytsjerksteradiel

De omgevingswet

Na ruim 50 jaar WRO (Wet Ruimtelijke Ordening) lopen we steeds meer vast. Er is te
weinig ruimte voor initiatieven, afstemming is ver te zoeken, procedures kosten veel
tijd. Daarom wordt met ingang van 2019 de WRO vervangen door de
Omgevingswet. Die lost genoemde problemen op, maar maakt daarbij ook de omslag
naar zgn. uitnodigingsplanologie. Dat betekent dat er meer ruimte komt voor initia-
tieven vanuit de samenleving,dus van onder af. In de startnotitie die door de gemeen-
teraad in juni 2016 is vastgesteld, is bepaald dat we eerst aandacht gaan schenken aan
de vraag of we binnen Tytsjerksteradiel met uitnodigingsplanologie willen gaan
werken. Ook omdat deze keuze bepaalt hoe we de omgevingsvisie moeten gaan reali-
seren. 

Tijdens de (eerste) bijeenkomst van de gemeenteraad op 1 december 2016 is gespro-
ken over de vraag of bestaande rechten van inwoners en bedrijven niet in het geding
komen als de gemeente meer vrij laat. Als thema voor die avond werd daarom geko-
zen: kunnen we loslaten zonder in de steek te laten? Tijdens de bijeenkomst van
2 maart 2017 kreeg de gemeente input vanuit de samenleving hoe zij tegenover dit
vraagstuk staat. Voor de zeer druk bezochte en geslaagde bijeenkomst was gekozen
voor het thema ‘meer vrijheid, meer verantwoordelijkheid’. 

U leest meer over dit en andere onderwerpen op www.t-diel.nl 



Interview met mevrouw Kooistra, Oentsjerk

Het winterzonnetje schijnt aangenaam door de ramen van de woonkamer van
mevrouw M. Kooistra-Sipma in Oentsjerk. Een kort deuntje weerklinkt. Het blijkt
het melodietje van de ‘anniversary’-klok die elf uur slaat. En dat zegt meteen iets
meer over frou Kooistra. Ze heeft vroeger ook in Amerika gewoond.

“Ik kom út in gesin fan 13 bern. Froeger wennen wy yn Sigerswâld en letter yn ‘e
Trynwâlden. Toen ik trouwd wie, hawwe ik mei myn man en bern yn Amerika wenne.
Wy hienen in eigen bedriuw yn Californië, in hinnefokkerij, en hienen it dêr moai oan
‘e gong. Ik wurke ek mei.” En ze glundert voor zich uit. “Mar myn man Siemen koe net
wenne. Heimwee, der doch je niks oan. Dus toen binne wy nei njoggen jier werom nei
Fryslân gien.” 

Familie ver weg
De kinderen, een zoon en een dochter, waren er inmiddels getrouwd en zijn in Amerika
gebleven. Intussen zijn er beppesizzers en 13 oerbeppesizzers bij gekomen. Een mooie
familie, maar wel allemaal in Amerika. “Hoe fier fuort ek, frou Kooistra hat hast dage-
liks kontakt”, zegt verzorgende Anita Hiemstra en ze wijst op een faxapparaat.
Mevrouw Kooistra kan er zelf mee overweg en krijgt van de familie uit de States regel-
matig faxberichtjes waar zij via de fax ook weer op antwoordt. In het Engels, want de
kleinkinderen zijn Amerikaans opgegroeid. “Dus dat moat dan wol, oars kin je net mei
elkoar prate.” Via Anita is er ook wel eens contact via Facebook. “En myn soan en
dochter belje elke wike.” 

De familie is hecht en vindt het een hele geruststelling dat mem zo goed wordt onder-
steund door de medewerkers van Heemstra State. Vooral omdat zij op verre afstand
wonen. “Dat sizze se ek altyd as se hjir binne”, zegt Anita. 

Veilig, voor als er iets gebeurt
Mevrouw Kooistra woont op haar 98e nog zelfstandig in één van de woningen naast
Heemstra State. Vijf jaar geleden overleed haar man heel plotseling. Door een aantal
aandoeningen kwam ze zelf in een rolstoel terecht en heeft ze wat hulp nodig bij het
opstaan, wassen en aankleden en naar het toilet gaan. De zusters van Thuiszorg
Heemstra State komen geregeld door de dag langs. En als er eens iets is, is een druk
op de knop voldoende. Mevrouw Kooistra krijgt het warme eten ook thuis. “Dat is ek
maklik”, zegt ze. Voor een aanpassing in het huis of aan de rolstoel is er de ergothe-
rapie. 
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Er is bijvoorbeeld een oplossing gekomen om zelf makkelijker op het balkon te
kunnen komen. “Het is zo mooi dat alle hulp die nodig is, zo vlakbij is. Even een sig-
naal en wij pakken het op. De familie vindt het zo fijn dat mem hier woont”, aldus
Anita, die eerstverantwoordelijk verzorgende van mevrouw Kooistra is. “Ik hawwe it
hjir goed”, beaamt ook frou Kooistra. Ze gaat zelf nog naar het wekelijkse handwerk-
clubje, elke zondag even naar zus om de hoek en ze vermaakt zich prima met hand-
werken of een boek. 

Hartverwarmende verrassing
Elk jaar komen de zoon en dochter van frou Kooistra een keer naar Nederland.
Afgelopen december was haar zoon een tijdje op visite. En wat gebeurde er voor haar
onverwacht? Daar stond nog meer familie op de drempel, zingend kwamen ze naar
binnen. Ook één van de beppesizzers was met vier kinderen overgekomen uit Amerika.
Met z’n allen hebben ze de feestdagen gevierd. “Ik ha sa’n moaie tiid hawn!” “It like
hjir wol ‘all you need is love’, it tv-programma”, vult Anita aan. “It wie hiel emotio-
neel.” 

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

Info over het Vlaggenprotocol 

Dit is wat de Dokkumer Vlaggencentrale, specialist en toonaangevend op dit gebied, er van zegt.

De landenvlag
In het algemeen: een vlag als eerbetoon aan bijvoorbeeld een natie hoort ’s nachts
niet buiten te hangen. Het hijsen van een landenvlag gebeurt dan ook bij zonsopgang,
het neerhalen bij zonsondergang. Alleen wanneer een landenvlag aan beide zijden
door schijnwerpers wordt belicht mag deze na zonsondergang blijven hangen. 

De Nederlandse vlag, als symbool van het Koninkrijk der Nederlanden, hoort overal
op Nederlands grondgebied een ereplaats te hebben. Het is niet toegestaan de natio-
nale driekleur te gebruiken voor commerciële doeleinden of te bedrukken met
(reclame)teksten. 

In 1937 heeft de toenmalige koningin Wilhelmina de kleuren van de Nederlandse vlag
bij koninklijk besluit vastgesteld: helder (vermiljoen) rood, helder wit en
(kobalt)blauw. Voor de afmetingen gelden geen regels. In het algemeen wordt de ver-
houding lengte-breedte 3:2 aangehouden. 

4 en 5 mei
4 mei is de nationale herdenkingsdag. De daaropvolgende dag, de 5de mei, is
Bevrijdingsdag. Op beide dagen wordt de Nederlandse vlag gebruikt. 

Vlagprotocol op 4 mei
De nationale herdenking beperkt zich tot de vooravond. Daarom is het halfstok
hangen van de vlag officieel ook beperkt tot de periode van 18.00 uur tot zonsonder-
gang. Om 20.00 uur vindt 2 minuten stilte plaats. Daarna wordt de vlag niet in top
gehesen. Hij blijft halfstok tot zonsondergang. 

Bij halfstok hijsen gaat de vlag eerst in top en daarna neergelaten tot halverwege de
gebruikelijke hoogte. De vlag mag ook dan niet, ook bij windstilte, de grond of iets
anders niet raken. Bij het binnenhalen gaat de vlag nogmaals eerst in top en wordt
vervolgens neergelaten. 

Vlagprotocol op 5 mei
Op 5 mei mag de nationale vlag (zonder wimpel) in top van zonsopgang tot zonson-
dergang. Hij mag alleen ’s nachts blijven hangen indien aan beide zijden verlicht. 
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DE LEKKERSTE KOEK
VINDT U BIJ  DE
NEDERLANDSE

KOEKKAMPIOEN!

Ambachtelijke bakkerij Braaksma - Van Haersmasingel 2 - Oenkerk

Wimpels
De oranje wimpel wordt officieel alleen gebruikt op verjaardagen van leden van het
Koninklijk huis en op Koningsdag. Hij moet minimaal dezelfde lengte hebben of iets
langer zijn dan de diagonaal van de vlag. Andere wimpels, zoals provincie- en
gemeentewimpels, worden vaak gebruikt om een lokaal evenement te benadrukken,
soms als permanente decoratie aan een vlaggenmast, soms ook in combinatie met
een vlag. 

Meerdere vlaggen
Hangt u meerdere vlaggen naast elkaar, dan horen deze allemaal dezelfde afmeting te
hebben. Lukt dit niet, dan horen ze in elk geval allemaal op gelijke hoogte te hangen.
De belangrijkste vlag, in Nederland de driekleur, krijgt altijd een ereplaats. Bij twee
vlaggen is de ereplaats rechts (rug naar het gebouw, gezicht naar de vlaggen). Bij drie
vlaggen is de ereplaats in het midden. De vlag die daarna het belangrijkste is, komt
dan rechts. 

Landenvlaggen
Als naast de Nederlandse vlag, andere landen-vlaggen worden gehesen, bepaalt u de
rangorde aan de hand van de eerste letter van de Franse namen van deze landen. De
Nederlandse vlag hangt altijd in het midden. Het eerste land in het alfabet komt
rechts hiervan, de volgende links, de volgende weer rechts enz. 

De vlag van de Europese Unie is een verenigingsvlag en is laatste in de rangorde. Bij
het hijsen van de vlaggen is de volgorde van buiten naar binnen. De belangrijkste
komt het laatst. 

Provinciaal en regionaal
Bij een gemeente- of provincievlag is de plaats afhankelijk van het evenement. Bij een
gemeentegebeurtenis hangt de gemeentevlag altijd rechts. Er gelden geen voorschrif-
ten voor het aantal vlaggen rond b.v. een gemeentehuis. Bij een stadsbevrijding heeft
de stadsvlag de voorkeur boven de nationale vlag. Wie gemeente-, provincie- en lan-
denvlag naast elkaar wil, plaatst de provincievlag rechts en de gemeentevlag links van
de landenvlag. 

Reclamevlaggen
Wie wil vlaggen voor een buitenlandse gast in het bedrijf, hangt de vlag met het
bedrijfslogo links van de Nederlandse vlag en de vlag van het land van de gast rechts
daarvan. 
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De voorzitter geeft aan dat inmiddels duidelijk is geworden, dat de gemeente eigenaar is van
de bankjes. 
De gemeente heeft verzocht om foto’s van de bankjes te maken en de standplaatsen aan te
geven, zodat de gemeente daar onderhoud aan kan geven. Een mevrouw merkt op dat het
bankje aan de Heemstrasingel niet van de gemeente is, maar van de woningbouwvereniging. 

5. Financiën:
Niek Hagoort, de nieuwe penningmeester, is helaas niet aanwezig. De voorzitter neemt het
woord. 

Financieel verslag 2016:
Diedrich Ruiter merkt op dat er geen saldo/eindstand onderaan het financieel verslag staat.
Diedrich Ruiter merkt op dat het geld van de actie ‘Ho! Net yn ‘e Kliko!’ wederom is genoemd
in de realisatie/begroting, maar apart moet worden vermeld. De voorzitter bevestigt dit. Het
geld gaat er in dit jaar uit. Er is 470€ over;

Axel Wallenburg merkt op dat er vorig jaar een balans was, die mist nu. De voorzitter geeft aan
dat we momenteel een saldo hebben van 15.000€. Hier zit het geld van de actie ‘Ho! Net yn ‘e
Kliko’ en de Speeltuinvereniging De Finne bij in. Deze laatste post stond er voorheen niet op,
maar valt wel onder Dorpsbelangen; 

De bijdrage van 4.000€ voor het kunstwerk de Harpspiler staat vermeld; dit bedrag is overge-
maakt naar de gemeente die het naar de kunstenaar heeft overgemaakt; 

Het financieel verslag 2016 wordt vastgesteld;

Axel Wallenburg vraagt of er plannen met het geld zijn. Hij oppert het idee om een nieuwe
Dorpsvisie te maken. Kijken waar er leemtes zijn, wat is er nodig opdat er een nieuwe visie kan
ontstaan. De voorzitter vindt het een goed idee. Jitske Stavenga merkt op dat dorpsvisies tegen-
woordig anders worden opgemaakt. De voorzitter nodigt haar uit om mee te denken. Er is ook
overleg met Gytsjerk. Veel zaken overlappen elkaar;

Marian van der Schaaf vraagt of de reservering van 150€ voor de Statentocht klopt. Dit wordt
bevestigd.

Kascommissie:
De heer Klaas Wiersma en de heer Martin Reitsma hebben het verslag doorgenomen. Ze
vinden dat er veel geld in de kas zit. Verder wordt het vreemd gevonden dat er een post van de
speeltuin-vereniging wordt opgenomen in de balans, terwijl onduidelijk is wat ermee gebeurt. 

Zicht op gebruik van de bankrekening met bijbehorende bankpas is er niet. Karin (de oud-pen-
ningmeester) licht toe, dat er diverse malen is gevraagd aan de beheerder om te regelen dit
geld af te zonderen, maar dit tot nu toe niet gelukt is. De speeltuinvereniging moet zich wel
verantwoorden bij Dorpsbelangen. Het is niet duidelijk hoe deze gang van zaken tot stand is
gekomen. 
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Notulen jaarlijkse ledenvergadering
Dorpsbelangen Oentsjerk 
(30 maart 2017 in Stania State)

Aanwezig:
- circa 30 leden
- vertegenwoordigers van CDA (Brant Knossen, Frans Haenen), 
FNP (Freddy de Haan) en PvdA (Saskia van der Werf)
- Bestuursleden van Dorpsbelangen Oentsjerk m.u.v. Jan Ferwerda en 
nieuw bestuurslid Niek Hagoort
- Frouwina van Dekken (Kearn Welzijn) en Gerben de Vries (Jeugdteam). 

1. Opening en vaststellen van de agenda:
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden en de afgevaardigden van het
CDA, de FNP en de PvdA van harte welkom. Ook Hieke Joostema, de dorpsstyliste die de
 presentatie na de pauze zal verzorgen, wordt hierbij welkom geheten. De agenda wordt zonder
wijzigingen vastgesteld. 

2. Mededelingen van de voorzitter:
- De aanwezigen krijgen van Dorpsbelangen twee kopjes koffie met een stuk appeltaart aange-
boden, evenals een consumptie na de afloop van de vergadering;
- Er zijn afmeldingen van Jan Ferwerda (bestuurslid), Niek Hagoort (nieuwe penningmeester),
Teake Hoogendorp (wijkagent), Piet Reitsma, Arjen Koonstra, Pieter en Lammy Otter, Siemon
van der Meulen (gemeente);
- Tegelijk met de ledenvergadering is er ook een presentatie van de PGT betreffende de ont-
wikkelingen rond dienstencentrum Heemstra State. De voorzitter is daarom verheugd over de
goede opkomst bij de jaarvergadering;
- Tirza, de zorgcoöperatie, is een samenwerking aangegaan met de PGT. Bedoeling is dat vrij-
willigers vanuit goed buurmanschap een oogje in het zeil houden ten aanzien van hun wijk-
en buurtbewoners, opdat niemand ongemerkt tussen wal en schip valt. Ook vrijwilligers
buiten de kerkgemeenschap zullen worden aangemoedigd mee te doen. Oentsjerk is een
pilot (project/proefproject). Als dit slaagt, ligt het in de bedoeling dat het wordt uitgebreid
over de gehele Trynwâlden. 

3. Notulen van de ledenvergadering van 31 maart 2016:
De notulen worden doorgenomen. Er zijn geen op- en aanmerkingen vanuit de zaal. De notu-
len worden goedgekeurd en de notulist wordt bedankt. 

4. Jaarverslag van 2016:
Het jaarverslag van 2016 wordt goedgekeurd en de secretaris wordt bedankt. Een mevrouw
vraagt of de Schoonebeker schapen nog komen. De voorzitter meldt er nog niet weer van
gehoord te hebben, maar hij verwacht dat het wel doorgaat. Een mevrouw vraagt naar de bank-
jes. 
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Recreatie en toerisme: activiteiten in de omgeving 

Verkeer en Vervoer:
Komt bij Rengersweg aan de orde. 

Natuur en milieu:

8. Korte presentatie Trynergie:
Jitske Stavenga geeft toelichting met ondersteuning van de power-point presentatie van Danjel
Sierksma. Ze memoreert nog even de doelstellingen: het stimuleren van de overgang van grijze
naar groene stroom en zelfvoorziening in energie voor de Trynwâlden. Hoe? Door Us energie
(zelf-voorzienend), us warmte (isolatie), us kennis (onderzoek) en us sinne (zonnepanelen op
eigen of andermans dak). 

Trynergie kent geen winstoogmerk. Ze herinvesteert alle opbrengsten in de Mienskip van de
Trynwâlden. Ze ontvangt van Noordelijk Lokaal Duurzaam jaarlijks per klant 24,80€ (gas),
24,80€ (electra), 62€ (gas/electra); ze keert elk jaar een vast bedrag uit aan een door de klant
zelf gekozen vereniging of club (20€ bij afname gas of electra of 45€ bij afname van beide).
Inmiddels heeft Trynergie 100 klanten. 

Het jongste project is Zeven Trynwâldster Zonnedaken. Wie zelf geen geschikt dak heeft voor
zonnepanelen, maar wel wil profiteren van de voordelen van eigen zonne-energie, kan mee-
doen aan dit energiecollectief. Trynergie zoekt zeven Trynwâldster dakeigenaren (zoals van
schuren) en Trynwâldsters die op deze daken zonnepanelen willen plaatsen. Trynwâlden is hier-
voor verdeeld in zeven postcoderozen. In het centrum van elke roos bevindt zich het dak met
zonnepanelen, met daaromheen gegroepeerd de deelnemers. Zij kunnen deelnemen d.m.v. het
kopen van participaties (zonnepanelen).

Trynergie zorgt voor onderhandeling, inkoop, begeleiding, plaatsing en controle. Voorbeeld: 10
participaties = 10 zonnepanelen = 3000€. Deze wekken per jaar gemiddeld 2450 kWh op.
Gedurende 15 jaar (gemiddelde levensduur zonnepaneel) krijgt de deelnemer per jaar gemid-
deld 300€ aan energiebelasting terug (incl. BTW). De terugverdientijd is dus ongeveer 10 jaar,
maar je ontvangt in 15 jaar circa 4500€. Het rendement is ongeveer 5,8%. En u boekt opnieuw
winst voor het milieu! Belangstelling? Bel 058-8448804 of mail naar info@ trynergie.nl. 

Er wordt gevraagd hoe betrouwbaar de terugkoppeling met de Belastingdienst is. Karel van der
Linden bevestigt dat dit gegarandeerd is voor 15 jaar. Brant Knossen vraagt naar de windmo-
lens bij Bartlehiem. Dit project ligt stil, aldus Jitske Stavenga. Hieke Joostema vraagt of er ook
ontwikkelingen bekend zijn met kleine modellen zonnepanelen. Jitske antwoordt dat die er zijn,
maar die zijn erg duur. De ontwikkelingen gaan wel steeds verder; reeds verkrijgbaaar zijn zon-
nepanelen geïntegreerd in dakpannen. 

9. Verslag Groenkerk:
Karel van der Linden neemt het woord. De Friese Milieu Federatie heeft aan zowel Oentsjerk
als Gytsjerk 2 kilo bloemzaad beschikbaar gesteld ten behoeve van de bijenweiden. 

57

De Koeketromp

De kascommissieleden blijven het een rare situatie vinden om iets om aan te passen. De voor-
zitter geeft aan dat Dorpsbelangen zich er verder in zal verdiepen.
De conclusie van de controle is dat het verslag akkoord wordt bevonden. Er wordt aan de ver-
gadering gevraagd om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.
De vergadering gaat hiermee akkoord. De kascommissieleden worden bedankt voor hun werk-
zaamheden. De bestuursleden belast met de financiën worden bedankt voor hun inspannin-
gen. 

Benoeming nieuw kascommissielid:
De heer Martin Reitsma gaat nog een jaar door. Voor Klaas Wiersma moet een nieuw kascom-
misielid worden benoemd. Er meldt zich niemand. 

Vaststelling begroting 2017:
De voorzitter neemt de begroting door. Er staan geen opmerkelijke zaken in. De kosten voor het
witte hek aan de Rengersweg zijn begroot op 200€. Dit zal meer gaan kosten omdat het hek
hoogstwaarschijnlijk vervangen moet worden. Een mevrouw vraagt wat de post Cultureel
Erfgoed precies in houdt: Jan van der Zwaag beheert het archief van de Trynwâlden, houdt alles
bij over de historie van de streek. Er worden ook presentaties gegeven. De begroting 2017
wordt vastgesteld. 

6. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar Ineke Kooistra en Ank Schepp-Beelen
De voorzitter vraagt de vergadering in te stemmen met de herbenoeming van Ineke Kooistra
en Ank Schepp-Beelen. Ze worden beide herkozen. 

Aftredend en niet herkiesbaar:
Karin van Eijden treedt af als penningmeester. De voorzitter bedankt haar hartelijk en er
worden haar een bos bloemen en een cadeaubon aangeboden. Danjel Sierksma treedt af als
bestuurslid. Ook Danjel wordt hartelijk bedankt tevens voor de samenwerking met Karin
betreffende het penningmeesterschap. Ook hij ontvangt een bos bloemen en een cadeau-
bon.

Nieuwe bestuursleden:
Niek Hagoort heeft zich aangemeld voor de functie van penningmeester; het is jammer dat hij
niet aanwezig kan zijn vanwege de presentatie bij de bijeenkomst van de PGT. Nieuw algemeen
bestuurslid is Albert Schaafsma. De nieuwe bestuursleden worden benoemd. 

7. Voortgang werkgroepen Dorpsvisie ‘Tryntsje’s Dream’: 

Wonen en woonomgeving:
De bouw van nieuwe woningen loopt geen storm. Woningcorporaties zijn in de regel niet
bereid om in kleine dorpen te bouwen. 
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Wallenburg en Paul Palmboom namens Dorpsbelangen. Overige spelers hierinzijn Patyna (hui-
dige eigenaar), It Aventoer, de Canterlanden (i.v.m. catering), PGT, Gemeente Tytsjerksteradiel,
Woon Friesland (eigenaar van de gebouwen/flats om het dienstencentrum), Kinderwoud, alle
Dorpsbelangen en T-med (fysiotherapie). 

De inspanningen zijn er op gericht het dienstencentrum intern te verbouwen, zodat er meer
mogelijkheden ontstaan voor verhuur. Paul meldt dat ondernemers of verenigingen die ruimte
zoeken, zich kunnen aanmelden. Het is van belang om zoveel ruimte binnen de nieuwe con-
stellatie te verhuren als nodig is om de begroting sluitend te krijgen. Voor 1 mei 2017 moet er
uitsluitsel worden gegeven of er muziek in zit. Jitske Stavenga vraagt of er een samenwerking
met Gytsjerk komt want men heeft geen eigen dorpshuis. Gytsjerk heeft belangstelling voor het
project. Diedrich Ruiter vraagt of dit geen concurrentie geeft met bijvoorbeeld Stania State.
Men is daar niet bang voor, maar het zal in goed overleg moeten gaan. Er is een kans dat de
PGT en de gemeente niet mee willen doen. Men is bezig te onderzoeken hoe het dan verder
moet. 

De PGT en enkele externe partijen spelen een grote rol in de kosten voor de verbouwing. De
gemeente probeert een oplossing voor meer parkeergelegenheid te vinden. De voorzitter meldt
dat er naar blijvende geldstromen wordt gezocht, zoals bijvoorbeeld reclame-inkomsten en
subsidie-inkomsten door er een leerwerkbedrijf voor jongeren van te maken. Verder wordt er
gedacht aan tien nieuwe woonplekken voor dementerenden, onder de naam Noflik Wenjen 2.
De voorzitter meldt dat binnenkort een uitnodiging volgt om te worden bijgepraat. 

11. Rondvraag:
De heer Andringa vraagt of Dorpsbelangen de slinger in de Douwelaan bij de gemeente heeft
aangekaart. Geconcludeerd werd dat na de aanleg ervan, er zelfs harder wordt gereden. De
voorzitter merkt op dat hem daarover niets bekend is. Hij raadt aan om de hardrijders er op
aan te spreken of het kenteken te noteren. De gemeente stuurt vervolgens een brief. Bij de 
Dr. Kijlstraweg is er eenzelfde probleem. 

Dhr. Van der Schaaf oppert om op maandag de containers op de weg te zetten; dit heeft een
remmende werking en de stoep wordt niet meer geblokkeerd voor gebruikers. Het te hard
rijden zal binnenkort weer bij de gemeente aan de orde worden gesteld. Een mevrouw noemt
de gevaarlijke kruising van de Dr. Kijlstraweg en de Rengersweg. De fietsers van rechts hebben
voorrang. Vanuit de Dr. Kijlstraweg zie je soms de fietsers over het hoofd. Mevrouw vraagt dit
nog eens bij de gemeente aan te kaarten. 

Een meneer vraagt of er iets gedaan kan worden aan de slechte toestand van de tegelpaden.
Dit is intussen aangekaart bij de gemeente en heeft de aandacht van Dorpsbelangen. 

Gerrit de Vries van het Jeugdteam stelt zich voor. Mochten er vragen zijn over kinderen tot 18
jaar met betrekking tot bijv. opvoedings- of echtscheidingsproblematiek, dan kan men met
hem contact opnemen. 
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Na ontvangen advies van de gemeente en met behulp van de bewoners van It Aventoer is alles
in orde gemaakt. De bijenweide is op 16 september feestelijk geopend en heeft prachtig
gebloeid. Met de gemeente is een overeenkomst voor zelfbeheer getekend. Dit valt onder
Dorpsbelangen.  Ook op 16 september was de Himmeldei weer gepland. Het was wederom een
succes met de scholen. 

Een aantal dorpen heeft meegedaan aan de actie ‘Ho! Net yn ‘e Kliko!’ Het doel was om 25%
minder afval te produceren. Dat doel is jammer genoeg niet gehaald: er is 18% minder afval
geproduceerd; Oentsjerk was echter wel de beste van alle deelnemende dorpen. De actie was
eenmalig.

De eerste Natuurwerkdag Oentsjerk is gehouden op 5 november. Het is de bedoeling om deze
dag jaarlijks te herhalen. Landschapsbeheer heeft een cursus maaien met de zeis aangeboden
te houden op 8 juli 2017 (kosten 55€). Men kan zich opgeven bij Groenkerk. Gevolg van het
volgen van de cursus is, dat je in het najaar wordt gevraagd om te helpen met maaien. 

Blik op de Rengersweg. Op 25 mei is er een bijeenkomst geweest om veranderingen met
betrekking tot de Rengersweg te peilen en te bespreken, na opening van de Centrale As. De
voorzitter neemt het woord. Conclusie van een recente nieuwe bijeenkomst, is dat de ver-
keersintensiteit afneemt maar dat er nog steeds veel vrachtwagens langskomen. Dit kan te
maken hebben met niet tijdig uitgevoerde aanpassingen in de navigatie-systemen van de
vrachtwagens. 

Met de provincie is gesproken over wegaanpassingen, maar er is geen budget beschikbaar. De
provincie wil wel meedenken in acties. Het voorstel is om nu een meting in het dorp te laten
doen. Verder bestaat de indruk dat er harder wordt gereden dan voorheen. Er is een voorstel
gedaan om er een 30 km weg van te maken. Die snelheid zal misschien niet gehandhaafd
worden, maar er zal zeker langzamer worden gereden. Vanuit de vergadering komt de opmer-
king dat er voor handhaving van 30 km de weg daar op ingericht moet worden, anders kun je
er niet voor bekeuren.

In de eerder genoemde bijeenkomst zijn tevens aan de orde geweest: banners langs de weg
plaatsen om te wijzen op aanpassing van de snelheid, op de sociale media er aandacht voor
vragen, een actie flyeren aan het begin van het dorp. De weg smaller maken is geen optie in
verband met bussen en landbouwverkeer. Jitske Stavenga oppert om een stoplicht aan het
begin van het dorp te plaatsen. Komt men aanrijden met een snelheid van 30 km. dan blijft het
groen; rijd je te snel dan springt het op rood. Er wordt gehoopt dat er bij de volgende bijeen-
komst meer belangstellenden aanwezig zijn; het leeft erg binnen het dorp. Het dorp zal eerst
met ideeën aan de slag moeten. De kans van slagen een gewillig oor en een potje met geld bij
de provincie te vinden, is groter als je met een concreet plan komt. 

10. Ontwikkelingen Heemstra State:
De voorzitter neemt het woord. Vorig jaar zijn er een bijeenkomsten van Patyna geweest. Daarin
is aangegeven dat het dienstencentrum verlies lijdt en dat Patyna dit niet langer wil dragen. Er
is een actiegroep ontstaan met de kerk (waarvoor Niek Hagoort optreedt), Tirza, Axel
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Marian van der Schaaf vraagt naar de beweegtuin. Ze ziet veelal moeders met kinderen, maar
geen ouderen terwijl het ook voor ouderen bedoeld is, om meer in beweging te komen. Het
heeft veel geld gekost. Ze vindt het spijtig en weggegooid geld. De secretaris meldt dat de fysi-
otherapeut er eens  in de week naar toe gaat met een groepje. Verder zijn er geluiden dat
mensen zich bekeken voelen vanuit de omliggende hoogbouw.  Albert Schaafsma heeft ook
geconstateerd dat er weinig gebeurt. 

Hij stelt voor om er een fontein van te maken, wat positief kan werken ten aanzien van de
omwonenden. Het kan aanzetten tot nadenken, er vindt meer activiteit in hun hoofd plaats.
Albert gaat zich sterk maken voor de fontein, ook om te voorkomen dat het in toekomst tot een
parkeerplaats wordt gemaakt. Karin van Eijden vraagt of T-Med eens uitleg kan geven in de
Koeketromp over doel en gebruik van het beweegplein. 

De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid, aandacht en inbreng. 

12. Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering.

Na de pauze geeft Hieke Joostema, dorpsstyliste, een interessante lezing over ons dorp aan de
hand van foto’s, met als doel aan te geven wat beter kan en wat de sterke punten zijn van
Oentsjerk. Hieke is erg enthousiast over het dorp; er is veel groen en het is in balans. De voor-
zitter dankt de dorpsstyliste en overhandigt haar als dank een boeket bloemen. 
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Herbergier Bartlehiem

Op 10 juni houden wij van 10.00 – 16.00 uur op het terrein van Herbergier Bartlehiem
een TOVERFAIR. Een fair met gezelligheid, hobby’s, grote en kleine rommeltjes, loot-
jes, springkussen, kinderkleedjes, lekkere hapjes en… een goed doel. 

We sparen voor een TOVERTAFEL. Dit is een speels product met interactieve spellen
die door middel van lichtprojecties op de eettafel plaatsvinden. Mensen erom heen
kunnen reageren op het beeld wat ze op de tafel zien. Het brengt ontzettend veel ple-
zier, activiteit en gezelligheid. 

Wat kunt u doen?

- Gezellig komen op 10 juni!
- Zelf een kraampje bezetten. Heeft u een leuke hobby, verzameling of oude spullen

van de zolder en wilt u hier best iets van verkopen? 
Meld dit bij bartlehiem@herbergier.nl *)

- Oude spullen of boeken inleveren die wij mogen verkopen.
- Kinderen zijn met een kleedje en spulletjes ook van harte welkom! Ook graag even

aanmelden op bartlehiem@herbergier.nl  

Wij hebben veel zin in een gezellige dag 
en nodigen u van harte uit om te komen!

*)  Voorwaarden eigen kraampje:
Van uw opbrengst vragen wij de helft als donatie voor de TOVERTAFEL, met een maximum van
20€. De rest is voor uzelf. Er zijn verder geen startkosten verschuldigd, als u uw eigen tafel meeneemt.
Als wij voor een tafel moeten zorgen, vragen wij daar de huurprijs voor. Voor de kinderen geldt dat
zij zelf hun bijdrage mogen bepalen.

TOVERFAIR

Oecumenische Werkgroep Trynwâlden. 

Dodenherdenking in Oentsjerk

Op 4 mei organiseert de Oecumenische Werkgroep Trynwâlden, de jaarlijkse herden-
king van de gevallenen van de tweede wereldoorlog. Na een korte bijeenkomst met
muziek en gedichten, worden in een korte rondgang bloemen gelegd bij het graf van
Klaas Rienewerf, die als soldaat in de begin dagen van de oorlog bij de Afsluitdijk is
omgekomen. De Werkgroep legt aansluitend bloemen in Gytsjerk bij het monumentje
van 2 hier in de Trynwâlden overleden jonge meisjes en bij het graf van Bauke Faber.

Plaats: Mariakerk
Adres: Wynserdyk 9, Oentsjerk
Aanvang: 19:30 uur.
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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. van der Lei (tel. 058-25625820 of 
06-45953248), 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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