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Glamping (glamorous camping)

En we tellen af! Want als het schooljaar afloopt,
gloort de vakantie. Om in de stemming te
komen, hebben we de vouwwagen op de oprit
gezet. Om er af en toe naar te kunnen kijken. Bij
mooi weer klap ik hem open en wordt er druk
gesleuteld en gepoetst. Het keukentje heeft
onderhoud nodig en een gasaansluiting op de
koelkast in plaats van stroom. In Frankrijk
hebben niet alle plaatsen een aansluiting. De
mooiste plekken au sauvage zijn voor de kam-
peerders die zonder kunnen. Sans electricité als
God in Frankrijk. Dat lossen we op! 

Op vakantie 2015 in de Dordogne hadden wij zoveel apparatuur aangesloten, dat de
stroom uitviel terwijl ik tosti’s stond te maken voor de kinderen en mijn vrouw met de
krultang druk was. De buurman op de camping betrapte ons op heterdaad en gaf in
plat Amsterdams aan dat wij toch beter moesten weten: ‘klere, wat is dat nou? Je kent
de wet van Ohm toch wel? Watt is volt maal ampère!’ Onnozel, maar wij hadden de
zekering opgeblazen. Gelukkig kon hij er ook om lachen.

De trend en een aanlokkelijk aanbod tegenwoordig is glamping. Kamperen met het
comfort van een hotel, maar met de natuurlijke omgeving en de vrijheid van een cam-
ping. Want u krijgt de beschikking over een compleet ingerichte en zeer luxe tent tij-
dens de vakantie. Met een heerlijke matras en ook eigen sanitair. Op deze manier kam-
peert de vakantieman geheel in stijl en voorzien van alle moderne gemakken. Alleen
de handbagage mee in de kofferbak en de tent nog open ritsen.

Toch blijven wij hardnekkig en stouwen ons karretje vol. Met de checklijst ernaast om
maar niets te vergeten. En met hulpveren onder de auto om veilig over te komen.
Maar er blijft altijd plaats voor het espresso apparaat, de melkopschuimer en als laat-
ste de I-pads en niet te vergeten de mobieltjes. Glampeerders! Ik vermoed toch dat
we au sauvage kunnen vergeten. Of ik moet op zoek naar een aantal zonnepanelen. 

Bon vacances à tous!
Gerard Klijn.
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Ynterview mei Aant Jelle Soepboer

In skoftsje lyn lies ik yn ‘e krante dat der in ynwenner fan Oentsjerk meidien hie oan
in middelieusk fechttoernoai yn Barselona, de saneamde Battle of the Nations. It gie
om Aant Jelle Soepboer, yn it deistich libben dosint skiednis oan it Liudger yn
Burgum. Wa is Aant Jelle, hoe is er belutsen rekke by dizze bysûndere tak fan sport en
wêr hâldt er him noch mear mei dwaande? 

Wa is Aant Jelle Soepboer? 
Ik bin 27 jier en ik kom oarspronklik út de
regio fan Dokkum. Ik wenje no twaënheal
jier yn Oentsjerk. Myn hert leit noch altyd
by de klaai, mar it wennet hjir goed. Der
binne genôch foarsjenningen, en je binne
ek samar bûtenút op ‘e romte.

Hoe bist belutsen rekke by dizze

fechtsport?
In lyts jier lyn, doe’t ik yn Dútslân wie mei
myn band – Baldrs Draumar, wy spylje
Fryske folkmetal –, wie der in demon-
straasje fan dizze sport. Omdat se ien te
min hienen, frege ien fan de teams my oft ik meidwaan woe. It wie net in offisjeel toer-
nooi, dus der hong net safolle fan ôf. Mar ik fûn it moai en sa is it begûn. It team hyt
Ramstäk-Frisia (‘Fryske fechtershoanne’). 

In Frysk team dus?
Ja, it team bestiet út Noard- en East-Friezen, mar by de Battle of Nations stiene wy op
de list as in Dúts team omdat Fryslân net troch de organisaasje erkend waard als apart
lân.

Giest dan ek nei Dútslân te trainen?
Net sa faak. Ik train meastal allinnich, hjir by de sportskoalle yn Aldtsjerk. Ik doch dêr
foaral oan boksen en fitness. Mar sûnt ik oan dizze sport doch ha ik in protte kennis-
sen opdien en ik ha no ek bannen mei it Nederlânske team. Sa no en dan train ik mei
har mei yn Apeldoarn. As ik yn Dútslân train mei myn eigen team, traine wy foaral op
taktyk.

5

De Koeketromp



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

www.bouwbedrijfvandermeer.nl

* nieuwbouw * verbouw * onderhoud *

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



7

De Koeketromp

Ik hie noch noait fan dizze sport heard.

Kinst der wat mear oer fertelle?
Historical Medieval Battle, of HMB, is in
full contact fechtsport dy’t basearre is op
toernoairigels út de middelieuwen. De
beoefeners drage replikaharnassen út de
periode fan 1200 oant 1699 en meitsje
gebrûk fan replikawapens út deselde
periode. Der binne in oantal kategoryen: fiif
tsjin fiif, 21 tsjin 21 en soms ien tsjin ien.
By de froulju giet it mei trije tsjin trije.
HMB is de lêste tsien jier opkaam fanút
Ruslân en East-Europa, it is yn Nederlân
noch yn opkomst. It is wol in komplisearde
sport om der yn te kommen. It kostet in
protte tiid en de útrusting is ek net goed-
keap. Ik ha myn harnas sels kocht en dat is
in behoarlike útgave. De drempel om te
begjinnen is dus wol frij heech.  

It liket my wol in gefaarlike sport. Wat fynst der sa moai oan?
Ja, it is net ûngefaarlik, want jo huffe en houwe mei echte swurden en bilen op elkoar
yn. En jo geane troch oant de sterkste wint. Mar der binne wol rigels. Sa meie jo net
nei it krús, de nekke of de hoksen skoppe en slaan, en klemmen en ferwurgingen binne
ek ferbean. Der binne spesjaal oplate skiedsrjochters dy’t dêrop tasjogge. En wat ik
der sa moai oan fyn... As ik yn it fjild stean en ik fiel de adrenaline troch myn liif
brûzen, dat is in machtich gefoel!

Binne der faak toernoaien?
Elk jier is der in WK, de Battle of the Nations, wêr’t ik yn Barselona dus oan meidie.
Yn desimber gean ik miskien mei it team nei Moskou, wy binne útnoege foar in toer-
noai dêr. Mar earst is der yn augustus op it festival Imaginarium yn Tytsjerk ek in toer-
noai, it earste iepen Nederlânske HMB Bohurt Tournooi. Der komme ek bûtenlânske
teams, it wurdt in grut spektakel. Sels kin ik spitigernôch net meidwaan, ik sit dan mei
de band yn Dútslân. De offisjele namme fan dat toernoai is Keningstriid en it wurdt
hâlden op 19 en 20 augustus yn it bosk fan Ypey.



geniet als in 
vervlogen tijden

Bekijk alle mogelijkheden op  www.staniastate.nl

Diner of  kom Picknicken in het park!



Wêr hâldst dy fierder noch mei dwaande?
Ik bin dosint skiednis en ierdrykskunde oan it Liudger yn Burgum. Dat doch ik al sân
jier. Foaral skiednis is in moai fak. Eins stiet alles wat ik doch yn it teken van skiednis,
it komt yn al myn hobby’s nei foaren. Ik mei graach ferhalen fertelle en ik hâld ek fan
skriuwen. Mei in kollega ha ik fjouwer berneboeken oer skiednis skreaun: Vet oud! In
searje boeken mei ferhalen wêr’t immen dy’t like âld is as de lêzers de haadrol yn
spilet. De boeken binne goed ûntfongen en ferkeapje ek goed. It fjirde diel is noch net
sa lang út en der komt no al in twadde druk. Ik skriuw se mei in stúdzjegenoat fan my,
Richard Zuiderveld. Hy is dosint skiednis yn Emmen. Wy binne al tidens ús stúdzje
begûn te skriuwen omdat wy de útdaging misten. 

Hast njonken it fechten ek noch oare hobby’s? 
Myn hobby’s binne skiednis, muzyk, sporte, lêze, konserten. Soms tink ik wolris: wat
hast allegearre by de ein... Ik bin faak fuort. Ik ha it drok, mar it is wol leuk drok. Troch
de band en troch it sporten lear ik in protte minsken kinnen. Sa bouwe jo in netwurk
op, minsken freegje ast in kear delkomst. Wy ha no twa kear mei de band nei Ierlân
west, in supergesellich lân mei superleuke minsken.

Lêste fraach: hast ek noch winsken en plannen foar de takomst?
Mei de band en de fechterij leuke dingen dwaan. En wat ik ek belangryk fyn: it Frysk
befoarderje. It belang sjen litte fan de eigen kultuer. Safolle mooglik fertelle oer dy kul-
tuer, de wearde derfan sjen litte yn dizze tiid fan feringelsking. Fjirder fyn ik it super
om te reizgjen, om dielen fan de wrâld te sjen. Ik kin it no noch dwaan, ik bin no noch
jong. En miskien, as it deryn sit, úteinlik dochs in frou en bern. En in hûn. Ja, dat soe
moai wêze...

Aant Jelle, tige tank, en súkses mei alles!

Sietske Boonstra.
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Mingd Koar Aldtsjerk en Trynergie voor
leefbaarheid

Het Mingd Koar Aldtsjerk is nu ook vriend van Trynergie. Dit betekent dat een lid van
het Mingd Koar Aldtsjerk, die ook energie via Trynergie afneemt, ervoor kan kiezen dat
Trynergie ieder jaar 45 euro aan het Mingd Koar Aldtsjerk schenkt. Het Mingd Koar
Aldtsjerk kan dat geld naar eigen inzicht  besteden. Ook de voetbalvereniging V.C.
Trynwâlden, de korfbalvereniging De Wâlden, de volkstuinvereniging Singelwrotters,
de Fûgelwacht en Stichting SWIM! in Gytsjerk en Stichting Vrienden van het
Roodkerkje zijn al vriend van Trynergie. Leden en sympathisanten van deze verenigin-
gen kunnen via Trynergie hun club  financieel helpen. Op deze manier draagt Trynergie
bij aan de leefbaarheid van de Trynwâlden.
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Nieuws van Groenkerk

Groenkerk is door de tijd in beweging. Verschillende vrijwilligers namen afscheid.
Nieuwe enthousiastelingen kwamen. Hoog tijd voor een nieuwe foto van de groep,
met daarbij een uitleg welke vrijwilligers je waarvoor kunt benaderen. 

Op de foto zie je v.l.n.r. op de achterste rij: Mary Jansen, Dirk Kuiken, Jitske Stavenga
en Wouter Nijman. Op de voorste rij: Ali-Jetske Hoogland, Corien van der Linden en
Karel van der Linden. Paul Palmboom en Jelmer van der Schaaf ontbreken op de foto. 

Mary Jansen is onze deskundige op het gebied van permacultuur. Dirk Kuiken en Ali-
Jetske Hoogland zijn onze contactpersonen voor de scholen; respectievelijk de Opstap
en de Paadwizer. Daarnaast zijn beiden actief in de werkgroep Blik op de Rengersweg.
De werkgroep die onderzoekt hoe de doorgaande weg door ons dorp rustiger en veili-
ger gemaakt kan worden. Paul Palmboom werkt daar ook aan mee. 

Paul was het aanspreekpunt  bij de afvalverminderingsactie ‘Ho Net yn ‘e Kliko’. Deze
actie is inmiddels afgerond. De jaarlijkse ‘Himmeldei’ door leerlingen van de scholen
wordt ook door Ali-Jetske en Dirk georganiseerd. De bijenweide wordt door Karel en
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Corien van der Linden en Dirk gemonitord. Websitebeheer, nieuwsbrieven en secreta-
riaat zijn in handen van Corien. Met de vormgeving van de website gaat Wouter
Nijman binnenkort aan de slag. Daarnaast is het informatiebord bij de bijenweide van
zijn hand. Organisatorische zaken worden door Jitske Stavenga aangestuurd. Heb je
vragen over duurzame onderwerpen? Mail die naar info@groenkerk.nl. Dan zorgt
Corien dat ze bij de juiste persoon terecht komen.

Zeismaaiworkshop 

In samenwerking met Groenkerk organiseerde Landschapsbeheer Friesland op zater-
dag 1 juli een workshop zeismaaien. Thomas en Attsje de Vries ontvingen de deelne-
mers gastvrij bij hun zorgboerderij Moai Seldsum aan de Sanjesreed. Twaalf cursisten
leerden daar alles wat komt kijken bij het maaien en scherp maken van de zeis. De
instructeur en een aantal cursisten maait in het najaar de bijenweide, zodat de grond
niet wordt belast door zware maaimachines.



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



Nieuwe vrijwilliger Trynergie

Sinds kort woont Mary Jansen in Frisiastate. Ze wilde Trynergie
graag helpen. Daar zijn we hartstikke blij mee. Dat gaat als volgt: 

Als je energie gaat afnemen via Trynergie, krijg je een schildje. Als je anderen wilt
laten zien dat je enthousiast bent over de energiecoöperatie, kun je dit een zichtbare
plek geven binnen of buiten je huis. Omdat ons klantenaantal nog steeds groeit, gaat
er aardig wat tijd zitten in de bezorging. Tegenwoordig fietst Mary de Trynwâlden rond
om de schildjes te bezorgen. Word je binnenkort klant via Trynergie? Dan kun je Mary
daarna verwachten met een van de schildjes.

Toekomst Heemstra State (voorheen Skewiel) 

Zoals bekend, is Patyna niet langer bereid de exploitatie tekorten van het diensten-
centrum Heemstra State (Skewiel) aan te vullen. Zij wil 2017 gebruiken om zich te
oriënteren op een andere toekomst-bestendige exploitatie. Daartoe heeft ze een pro-
jectgroep samengesteld, dat als doel had een (doorstart)plan op 1 mei gereed te
hebben. Dit is niet gelukt en daarom heeft Patyna besloten de service verlening vanuit
het dienstencentrum af te bouwen. De 15 facilitaire medewerkers zullen op een her-
plaatsingslijst van Patyna worden gezet, zowel intern als extern wordt voor hen naar
een oplossing gezocht. Thuiszorg activiteiten blijven bestaan, Noflik Wenje blijft open
en voor de maaltijdservice wordt de samenwerking met een andere aanbieder
gezocht.

Momenteel wordt er verder gezocht naar een toekomstbestendige oplossing. Diverse
partijen zoals Tirza, Dorpsbelangen Oentsjerk, Gemeente Tytsjerksteradiel, It Aventoer
en Protestantse Gemeente Trynwalden zijn hierbij betrokken. 

We hopen jullie in het najaar verder te informeren.

Bestuur van Vereniging voor Dorpsbelangen Oentsjerk,
Paul Palmboom & Niek Hagoort.
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MASSEY FERGUSON

Het meest complete
programma
Tuin- & Parkmachines

Oenkerk
TEL. 058 - 2561855 

Zij staan voor wat ze beloven



Kunst in Oentsjerk 7: 
Uithof Fries Museum, Hermeszuil

Begin 16de eeuw worden Feye en Taecke Obbema genoemd als eigenaren en bewo-
ners van Heemstra State. Ze worden ook wel vermeld onder de naam Heemstra. De
state blijft bijna vier eeuwen bezit van deze familie. In de tweede helft van de 19de
eeuw lopen de inkomsten uit de landerijen zo sterk terug, dat het te duur wordt om
op het landgoed te blijven wonen en dit te onderhouden. De familie verhuist. Als er
rond 1878 een landbouwcrisis uitbreekt, bieden ze hun state te huur aan en besluiten
daarna om die te verkopen. Heemstra State komt in bezit van Theo van Welderen,
baron Rengers, die veel voor de omgeving heeft betekend. De baron woont eerst op
Stania State, maar verhuist in 1895 naar de nabijgelegen Heemstra State; zijn zus
Clara gaat op Stania State wonen. Zij is de laatste Rengers en bewoont de fraaie state
tot 1930. Het is bijna niet voor te stellen, maar dat jaar, vier jaar voordat Stania State
een van de Uithoven van het Fries Museum wordt, moet de state van de ondergang
worden gered. 

Stania State
In een knipsel, waarop in de marge 27 mei 1930 is geschreven, staat Stania State mooi
afgebeeld met daaronder ‘foto Gombault’. De naam verwijst naar de in Wenen gebo-
ren Charles Gombault (1880-1961), die van 1924/25 tot halverwege de Tweede
Wereldoorlog in dienst was van het Nieuwsblad van Friesland en het Leeuwarder
Nieuwsblad. Voor deze kranten van uitgever mr. Mindert Hepkema uit Leeuwarden,
fotografeerde hij algemene ontwikkelingen in Leeuwarden en omgeving en legde veel
straat- en verkeersbeelden, sloop en nieuwbouw vast. Daarbij vrije tijdsbestedingen,
festiviteiten en portretten van magazijnbediende tot burgemeester. Zijn duizenden
glasnegatieven maken deel uit van de collectie van het Historisch Centrum
Leeuwarden. In de sinds 1839 verschijnende Vrije Friesch staan voorwerpen uit de col-
lectie van het Fries museum, die hij met zorg heeft gefotografeerd. 
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Penning: Concedo nulli, Cedo nulli; ik wijk voor niemand, interpreteerde Desiderius

Erasmus als continue herinnering dat iedereen ooit sterft. Zijn leerling, de Schotse aarts-

bisschop Alexander Stewart schonk hem een antiek juweel met Cedo Nulli en de Romeinse

Terminus die grenzen en einden bewaakt en niet wilde wijken voor de god Jupiter op het

Capitool. Hij verwerkte het in zijn zegel om brieven te tekenen en liet Quinten Metsys deze

penning maken. Het randschrift ‘Mors ultims linea rerum’ betekent: de dood is de laatste

linie der dingen,



WIERSMA OENKERK

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

• Telefoon: 058 - 256 11 87



Nieuwe bestemming
Het bijschrift bij Gombaults’ foto van Stania State luidde: “Het
prachtige oude landgoed Stania State te Oenkerk (Fr.), dat onder
slopershanden dreigde te geraken is door de stichting St. Anthony
Gasthuis te Leeuwarden aangekocht. Omtrent de nieuwe bestem-
ming is nog niets bekend, maar in elk geval zal het fraaie huis met
zijn romantische boschpartijen en vijvers bewaard blijven.”
Gelukkig zijn state en park tot nu toe behouden. Stania State werd
enige decennia als uithof van het Fries museum gebruikt.
Deelcollecties van het Friesch Genootschap en Sint Anthony zijn
in en om de state getoond. In 1963 kocht gemeente
Tytsjerksteradiel Stania State, maar zij is nu geen eigenaar meer.
Dat jaar werd het park aan Staatsbosbeheer verkocht. Heemstra
State werd in 1932 een rusthuis en is in 1972 afgebroken voor een
nieuw bejaardentehuis. Stania State bleef overeind. 

Hermen
Toen deze state een uithof was, stonden er vijf sierlijke, uit
steen gehouwen hermen op een gazon met op de achtergrond
de bomen. De half-figuren stelden verschillende mythologische
goden en godinnen voor, die vanaf hun heup opstegen uit een
naar onderen taps toelopende zuil met medaillon en in vorm
leken op herme-ontwerpen van Vredeman de Vries. Herme, van
het Griekse Hermis, betekent Hermes en hermeszuil; een van
oorsprong rechthoekige stenen zuil met baardige Hermeskop
met afgeknotte armen en een vruchtbaarheidssymbool in de
vorm van een fallus. De herme verwijst naar Terminus; grens-
punt. Terminus vitae betekent letterlijk eindpaal van het leven;
de dood. Terminaal betekent als plaatsbepaling ‘aan het uit-
einde gelegen’. Ook het woord terminal, eindhaven bij
scheeps- of luchthavens, stamt hiervan af. De herme, een
gebeeldhouwde voorstelling van de god Hermes, ontwikkelde
zich in de klassieke oudheid tot een kenmerkende vorm en
stond bij ingangen, in tuinen of langs de weg ter bescherming
van boom- en wijngaarden.
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Historische Hermezuil

Herme Dionysos in Getty Villa, brons, ivoor100-50 vC
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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
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Hermes
De Griekse mythologische god Hermes of
Hermeius, is de zoon van oppergod Zeus en de
bergnimf Maja, de op de berg Sylène geboren
dochter van Atlas. Hermes is de god van
handel, reizigers, wegen en dieven en de bood-
schapper van de goden. Oorspronkelijk was
Hermes een fallische godheid uit het herders-
land Arcadië en de nomios of weidegod die her-
ders en kudden beschermde. Later nam hij de
taak als boodschapper der goden over van Iris
en werd als Hermes Psychopompos de begelei-
der die zielen naar de onderwereld bracht.
Pompos betekent geleider, gids, gezel, begelei-
der of bode. Die zielsreizen waren heel andere reizen dan reizen van handelaars.
Hermes, beschermer van de kudden, brenger van voorspoed en zegen, geleider van de
zielen der gestorvenen, wordt ook in verband gebracht met behendigheid, gevatheid
en list.

Homerus noemt hem de snelle, slimme bode van Zeus. Naast god van koophandel en
windsnelle verkeersgod, beschermer van straten en wegen, is Hermes de uitvinder van
de lier, de letters, gymnastiek en wetenschappelijke uitlegkunde (hermeneutiek) en
beschermer van de opvoeding der jeugd. Hij is als kwikzilver, bewegelijk, verkwikkend
en energie gevend.  

De hermen die zich nu in de binnentuin van Museum het Princessehof in Leeuwarden
bevinden, staan in de volgende afleveringen centraal. 

Leeuwarden, Oentsjerk, Aldtsjerk, 2017, ©Gerhild van Rooij

Hermenontwerpen, 

Vredeman de Vries (1527-1609)
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Slim samenwerken brengt snel internet via de
glasvezelkabel binnen handbereik!

Het provinciaal bestuur wil alle Friese buitengebieden voortvarend voorzien van snel
internet via de glasvezelkabel.  Ze heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld en een aan-
besteding uitgeschreven. Glasvezelkabel is prima, was ook de gedachte van de Fryske
Mienskip op Glas (DFMopGlas); snel, bedrijfszeker, keuzevrijheid,  maar dan wel
overal.  Niet alleen in het buitengebied, maar ook zoveel mogelijk in de dorpen. Ook
al ligt er kabel.  En wij willen als Friese gemeenschap graag zelf bepalen wie we als
provider/netbeheerder over de vloer krijgen. 

Wij zochten partijen die hierin mee wilden gaan. DFMopGlas koos voor Kabel Noord
(eigendom van vijf, noordelijke, gemeenten). Zij stelden samen een hecht doortim-
merd glasvezelplan op dat tegemoet komt aan de eisen van de provincie en antwoord
geeft op de internetwensen van bedrijven en particulieren in het buitengebied en
mogelijk ook een deel van de dorpen; hoge snelheid, vrije keus voor internetprovider
en –producten en zeggenschap. Voor minder of vrijwel hetzelfde geld als nu. 

Dit plan wordt straks aangeboden aan de provincie. U leest hier alles over op
www.dfmopglas.nl. Is dat nodig, snel internet op glasvezel? DFMopGlas vindt van wel.
Het bedrijfsleven, de gemeenten en tal van particulieren menen zeker van wel. Onze
samenleving digitaliseert immers in hoog tempo. Overheid, bedrijfsleven en onder-
wijs bijvoorbeeld, communiceren meer en meer on-line. Ook Oentsjerk en het bui-
tengebied moeten daar klaar voor zijn. Als KabelNoord de opdracht krijgt voor de
aanleg en circa 60% van de inwoners doet mee, kan de aanleg volgens het
DFMopGlas/Kabel Noord-plan direct plaatsvinden (www.dfmopglas.nl ). Wist u trou-
wens dat het wel of niet aanwezig zijn van een snelle internetverbinding inmiddels
ook bepalend kan zijn voor koop of verkoop van een huis?



www.marten-atsma.nl

Marten Atsma
ARCHITECT
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Van 20 t/m 25 november organiseert het
Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-
huiscollecte om geld in te zamelen voor
onderzoek naar de ziekte Multiple Sclerose.

MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. In Nederland hebben meer
dan 17.000 mensen MS, en jaarlijks krijgen 800 mensen de diagnose. De eerste ziek-
teverschijnselen openbaren zich meestal tussen het 20e en 40e levensjaar en het is de
meest invaliderende ziekte onder jonge mensen in Nederland. Veelvoorkomende
klachten van MS zijn moeheid, oogklachten, krachtverlies, coördinatiestoornissen,
blaasproblemen en gevoelsstoornissen. 

Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog niet waardoor MS
veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan worden. Met de opbrengst van de collecte
investeert het Nationaal MS Fonds in innovatieve onderzoeken om MS te genezen. 

Wil jij dat mensen met MS zich beter voelen door jou? Word collectant! Help MS-
patiënten. Collecteren is niet moeilijk en kost maar 2 uur van je tijd. En het is nog leuk
ook. Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel aan.
Samen staan we sterker tegen MS!

Papier laten versnipperen op It Aventoer

Op It Aventoer kunnen wij voor bedrijven of particulieren
archief- en vertrouwelijk papier versnipperen. Dit is onderdeel
van onze dagbestedingsactiviteiten. Wij zorgen er voor dat al
uw papier netjes en in een veilige/afgeschermde ruimte wordt
versnipperd. 

Dus mocht u papier hebben dat versnipperd moet worden dan
kunt u het kosteloos langsbrengen op It Aventoer aan de
Wynzerdyk 20. Voor meer informatie kunt u ook altijd even
bellen met 058-2561133.



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



Van de scholen: CBS Paadwizer

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

Sportdag 2017
Vrijdag 12 mei vond de gezamenlijke sportdag van
de Paadwizer en de Ichthusschool (Gytsjerk) plaats.
De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 deden hun uiter-
ste best op de atletiekonderdelen zoals hardlopen,
hoogspringen, balgooien en een hindernisbaan. De
kleuters uit groep 1/2 begonnen met een “warming-
up” dans. Daarna deden ze in groepjes spelletjes; na
elk spelletje mochten ze een sticker plakken op hun
zelfgemaakte medaille. De afsluiter van deze dag

was de slagbalwedstrijd van de groepen 8 van de Ichthus tegen de Paadwizer. Na een
spannende wedstrijd won groep 8 van de Paadwizer de felbegeerde beker. Ondanks
een drupje regen, kunnen we terugzien op een geslaagde sportdag met enthousiaste
kinderen, hulp van veel ouders en veel sportiviteit! 

Wandelen voor water
Op 18 mei hebben de kinderen van groep 7/8 mee
gedaan aan de sponsorloop “Wandelen voor Water” van
Simavi. De kinderen liepen 6 km met 3 tot 6 liter water
op hun rug. Voor kinderen in Liberia is het een dage-
lijkse bezigheid om water te halen voor drinken, wassen
en koken. Met Wandelen voor water wil de organisatie
ZOA ervoor zorgen dat deze kinderen dit niet meer
hoeven te doen, zodat ze naar school kunnen gaan. Dit
doen ze door waterputten te bouwen, latrines te maken
en voorlichting te geven over hygiëne. Met elkaar
hebben de kinderen van groep 7/8 een geweldig bedrag
bij elkaar gespaard: € 1380,75! Fijn, dat we zo een
steentje kunnen bijdragen aan een betere toekomt voor
de kinderen in Liberia.
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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



OBS De Opstap

Kinderzwerfboekenstation in Oentsjerk: alle kinderen

moeten kunnen lezen!!
Met al meer dan een miljoen zwervende kinderboeken krijgt Kinderzwerfboek, een ini-
tiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp, echt voet aan de grond. Op De Opstap in
Oentsjerk werd vrijdag 23 juni een kinderzwerfboekenstation geopend.

Alle kinderen moeten toch kunnen lezen? Dit station is open op de dagen dat de
school open is. Het station is niet alleen voor de kinderen van De Opstap, maar ook
voor andere kinderen uit het dorp of waar dan ook vandaan.

Kinderzwerfboek stimuleert lezen. Lezen is namelijk leuk, avontuurlijk én leerzaam.
Hoe meer kinderen lezen, hoe beter ze hun talenten kunnen ontwikkelen.
Kinderzwerfboek wil alle kinderen de mogelijkheid bieden om leuke boeken te lezen. 

Wat zijn zwerfboeken?
Kinderzwerfboeken zijn boeken met een zwerfsticker die zwerven van kind naar kind,
van lezer naar lezer. Zwerfboeken worden doorgegeven, achtergelaten op scholen, in
wachtkamers, winkels of treinen enzovoort. Hoe en boek ook zwerft, nooit mag het
gelezen of ongelezen in een kast achterblijven. De afgelopen jaren zijn al een miljoen
zwerfboeken op een spannende tocht gestuurd. Maar dat kunnen er nog véél meer
zijn!

Juffen- en meesterdag “Masquerade”
Op woensdag 14 juni vond de jaarlijkse juffen-en meester-
dag plaats. De juffen en meester vieren op die dag geza-
menlijk hun verjaardag. Het thema van deze dag was:
“Masquerade”.  Alle kinderen, de juffen en meester kwamen
mooi verkleed op school en hadden natuurlijk een mooi
masker op. De dag werd feestelijk geopend op het plein,
waarna de kinderen per groep hun outfit konden showen op
de catwalk. Daarna konden de leerkrachten de zelfgemaakte
knutsels, tekeningen en cadeautjes van de kinderen uitpak-
ken en bewonderen. Na een spelletjescircuit in de school
en op het plein werd het feest afgesloten met een heerlijk
pannenkoekenfestijn. Het was een prachtige dag!

31

De Koeketromp





33

De Koeketromp

Stuur boeken op een spannende tocht.
Op school staat een boekenkast die al aardig gevuld is. De boeken zijn voorzien van
twee stickers. Hier kan iedereen, vanaf de peuters tot en met groep 8 gratis één boek

uitzoeken om mee te nemen naar huis om daar te
gaan lezen!! Je hoeft dan niet zelf een boek in te
leveren, maar het mag natuurlijk wel. Drie stations-
chefs zijn verantwoordelijk voor het opruimen en
netjes houden van de kast. Bij hen kunnen kinderen
nieuwe boeken inleveren. De stationschefs zorgen er
ook voor dat er steeds nieuwe (gelezen) boeken in
de kast komen. Ze kunnen bijvoorbeeld acties orga-
niseren.

Om het kastje goed gevuld te houden vinden we het
leuk als je ook oude, nog goede boeken inlevert.
Kinderen kunnen boeken inleveren bij de stations-
chefs. Zij kunnen in het nieuwe boek een sticker
plakken en weer in de kast zetten. Dus … duik in je
boekenkast en stuur boeken uit zwerven.

Voortgang  Zeven Trynwâldster Zonnedaken

Trynergie ontwikkelt zeven zonnedaken. Hieraan kunnen Trynwâldsters uit alle dorpen
meedoen die zelf geen zonnepanelen op hun dak willen of kunnen plaatsen.
Inmiddels worden drie daken ontwikkeld, verdeeld over de Trynwâlden. Op de website
van Trynergie lees je hier meer over. Klik onder ‘Us Zon’ en op ‘Andermans dak’. Op 7
oktober a.s. organiseren we een informatiebijeenkomst waar je alle ins and outs over
deelname krijgt. 

Nieuwsgierig naar eigen stroom van een collectief Trynwâldster dak? Kom langs. 



* 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



De samenwerking tussen Dorpenteam,
Jeugdteam en KEaRN Welzijn

Wij zijn…
Wij zijn drie teams die samenwerken in Tytsjerksteradiel. Wij zijn er voor iedereen met
vragen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, opvoeden en werk. Wij zijn er voor alle
leeftijden, voor uw straat en voor uw dorp. Samen met u en uw omgeving gaan we op
zoek naar de oplossing die bij u past, zodat u zelf of met ondersteuning verder kunt.
Er zijn geen kosten aan de ondersteuning verbonden. 

U kunt contact leggen met ons als…
u zorgen heeft over uw kind of vragen omtrent de opvoeding.•
u langdurig of tijdelijk ondersteuning nodig heeft vanwege ziekte, ouderdom of•
een handicap.
u vragen heeft en of ondersteuning nodig bij de financiën •
u graag iets wilt organiseren of een idee heeft voor de straat of het dorp.•
u graag iets voor een ander wilt betekenen.•
u mantelzorger bent en hierover in gesprek wil. •
u vrijwilligerswerk zou willen doen.•

Wat is een OpvoedParty? Met andere ouders tips en ervaringen uitwisselen

Een OpvoedParty is gezellig, verfrissend en leerzaam voor een ieder die met opvoe-
den te maken heeft. Deze vindt plaats bij iemand thuis en wordt deskundig begeleid
door één van de medewerkers van de GGD, jeugdteam of KEaRN Welzijn. Er wordt
gesproken met elkaar over alledaagse dilemma’s die u tegenkomt in de opvoeding.
Elkaar op weg helpen is de kern van een succesvolle OpvoedParty.
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Hoe fijn zou het zijn om met andere ouders ideeën en tips rondom opvoeden met
elkaar uit te wisselen? Niet bij het schoolhek of langs een sportveld, maar in een rus-
tige setting bij iemand thuis. Van elkaar leren en ideeën uitwisselen; dat is waar het
om gaat tijdens de OpvoedParty. 

Leren van én met elkaar daar gaat het om tijdens de OpvoedParty
Aan de hand van verschillende opvoedkaarten worden diverse onderwerpen bespro-
ken. Door met andere opvoeders in gesprek te gaan krijgt u wellicht nieuwe inzichten,
antwoorden op knagende vragen, nieuwe inspiratie of juist dat steuntje in de rug.

Nieuwsgierig geworden en zelf een OpvoedParty organiseren…?
U kunt eenvoudig een OpvoedParty bij u thuis organiseren. 

U onderneemt 3 stappen:
U neemt contact op met KEaRN Welzijn via info@kearn.nl of 0511-465200 om•
datum, locatie, tijdstip en thema vast te leggen. U kunt alle vragen stellen die u
nog heeft voor de organisatie.
U nodigt minimaal 6 vrienden, vriendinnen, kennissen, familieleden of buren uit•
voor uw OpvoedParty.
Op de afgesproken datum komt één van de medewerkers van onderstaande par-•
tijen bij u thuis om de opvoedparty te begeleiden. 

De opvoedparty’s in de gemeente Tytsjerksteradiel is een samenwerking tussen 
GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg, Jeugdteam en KEaRN welzijn.

OpvoedParty is een initiatief van Katrien Laane. http://opvoedparty.nl/ 
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Extra budget Noardlike Fryske Wâlden voor
weidevogelbeheer  

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) stelt extra budget beschikbaar voor
weidevogelbeheer in haar werkgebied in Noordoost-Fryslân. Het geld wordt deels
ingezet als inrichtingsvergoeding, bijvoorbeeld voor plasdras, en deels als beheerver-
goeding voor twee kleine weidevogelgebieden die succesvol zijn. In totaal verstrekt de
vereniging eenmalig 29.000€ inrichtingsvergoeding en per jaar (2017-2021) 15.000€
extra beheervergoeding aan een groep boeren die beheermaatregelen neemt om wei-
devogels te helpen.

Leden van de NFW die aan weidevogelbeheer doen komen in aanmerking voor onder-
steuning vanuit het ANLb (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer). De NFW heeft
besloten aanvullend budget beschikbaar te stellen naast deze ANLb-vergoeding. Met
dit extra budget voor beheervergoeding ondersteunt de vereniging twee kleine weide-
vogelgebieden. Waarvan één gebied nabij Ryptsjerk en het andere gebied aan de oost-
kant van het Bergumermeer. Dit zijn gebieden waar weidevogels veel jonge kuikens
grootbrengen, maar die niet vallen binnen een bestaand weidevogelmozaïek. 

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden trekt meer geld uit voor weidevogels. foto: Joukje Broersma



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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Ook in deze gebieden wil de NFW de weidevogels graag ondersteunen. Doel is verder
om monitoringsgegevens van beide gebieden bij te houden. Dit om inzichtelijk te
maken dat ook weidevogelbeheer buiten het ‘leefgebied open grasland’ positief bij-
draagt aan de stand van de weidevogels. 

De NFW stimuleert met het extra budget daarnaast boeren een langere rustperiode
voor weidevogels aan te houden op bouwland. De percelen die hiervoor in aanmer-
king komen worden tot 15 mei niet bewerkt. 

Er zijn zelfs enkele percelen bouwland waarop bijvoorbeeld maïs wordt verbouwd, die
agrariërs tot 22 mei niet bewerken om de aanwezige weidevogels de kans te geven hun
legsels uit te broeden en hun kuikens groot te brengen. Het extra geld voor de inrich-
tingsvergoeding kunnen de NFW-leden onder andere ook inzetten voor het
(her)inrichten van natuurvriendelijke oevers en/of plasdrassen. Deze maatregelen
dragen bij aan de vernatting van weidevogelgebieden en hebben daarmee een posi-
tieve invloed op de weidevogelstand.

De NFW is een vereniging van 6 afdelingen in Noordoost-Fryslân waarin bijna 800
leden, boeren en particulieren aan agrarisch natuurbeheer doen. De vereniging NFW
zet zich in 2017 onder andere in voor 2815 hectare weidevogelbeheer. 

Word lid van Dorpsbelangen Oentsjerk

Vereniging Dorpsbelangen Oentsjerk staat met beide benen in de Oentsjerker dorps-
gemeenschap. Ze maakt zich sterk om ons mooie en waardevolle bezit te behouden,
ontplooit initiatieven om het dorpsleven aangenaam en levendig te houden, en
behartigt uw en onze belangen binnen de Trynwalden en de gemeente
Tytsjerksteradiel. 

Voor slechts 7€ per jaar ondersteunt u deze actieve spreekbuis van en voor het dorp
Oentsjerk. Word ook lid! Meld u vandaag nog aan via :
dorpsbelangenoentsjerk@gmail.com.



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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Boeren Noardlike Fryske Wâlden geïnteresseerd
in nat beheer

Hoe kun je op een goede manier sloten, pingo’s en natuurvriendelijke oevers onder-
houden op het boerenland zodat ook de natuur ervan profiteert? De vereniging
Noardlike Fryske Wâlden (NFW) hield donderdagochtend in Smalle Ee een veldexcur-
sie voor boeren, die meer wilden weten over vormen van nat beheer. Ze kregen er tips
en er was mogelijkheid voor discussie.

De vereniging NFW had de excursie georganiseerd om een toelichting aan leden te
geven over het beheer van de natte landschapselementen in de dagelijkse praktijk en
ervaringen uit te wisselen over de werkzaamheden. Met verschillende beheerpakket-
ten kunnen boeren natuurmaatregelen nemen waarvoor ze een vergoeding krijgen.
Met goed beheer kan de biodiversiteit worden verhoogd. Ook was de praktijkochtend
bedoeld om leden te interesseren voor de aanleg van kruidenrijke randen langs sloten
waar duurzaam slootschonen wordt toegepast. Het gaat om een nieuw beheerpakket
dat de NFW wil introduceren om de biodiversiteit te vergroten.

Wateren
Onder het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) valt het ‘leefgebied natte
dooradering’. Dit bestaat onder andere uit sloten, beken, oevers en rietzomen, maar
ook uit pingo’s en poelen. Het aangrenzende grasland is vaak vochtig tot nat door een
hoge grondwaterstand en hoge sloot-waterpeilen. Voor veel soorten vissen, libellen,
amfibieën en vogels zijn de wateren van groot belang voor het in stand houden van
populaties.
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Beheerpakketten

Een groep van zo’n 20 boeren en beheerregisseurs waren aanwezig bij de excursie over
het beheer in de praktijk. 

Ze kregen informatie over het gebied door beheerregisseur Ultsje Hosper van de NFW-
afdeling Smelne’s Singelland. Jelle Pilat, NFW-themacoördinator, gaf uitleg over onder
andere beheerpakketten met een hoog waterpeil, rietzomen, natuurvriendelijke
oevers, duurzaam slootschonen en kruidenrijke randen langs sloten. Daarnaast gaf
Jacob Bijlsma, lid van de schouwcommissie van de NFW, toelichting op beheer en eco-
logie.

Een groep leden van de Noardlike Fryske Wâlden krijgt uitleg over het duurzaam slootschonen en 

tijdelijk verhoogd waterpeil in de praktijk
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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



Verslag 15e Statentocht, 20 mei 2017

Het was gelukkig niet een donderslag bij heldere hemel want één en ander werd ver
van tevoren al aangekondigd. Dit zou de allerlaatste Statentocht voor de huidige
organisatie worden. Het cliché gaat dat je moet stoppen op een hoogtepunt en zie
hier: het derde lustrum ofwel 15 jaar Statentocht.

En wat valt er verder over te zeggen. Heel veel maar ook weer weinig. Natuurlijk is 15
jaar een heel lange tijd en er kan bijna een boek over geschreven worden, maar er is
al veel over verteld en genoteerd, ook intern, gezien alle notulen en verslagen. Dus
weinig in die zin.

Voor de 15e editie heeft de organisatie nog eenmaal alles uit de kast gehaald om er
een bijzonder afscheid van te maken. Een grote verloting op het startnummer van
iedere deelnemer (zowel wandelaar, hardloper als roller), optredens van diverse groe-
pen en zelfs een palingroker kwam de boel opvrolijken.

De weersomstandigheden waren gunstig.’s Morgens nog wel wat kil maar van neerslag
was geen sprake. Om 9uur mochten de wandelaars van start gaan voor hun te lopen
afstand. Twee uren later, klokslag 11uur werden de hardlopers weggeschoten. Helaas
viel het deelnemersaantal bij de wandelaars tegen (141) maar hiervoor waren diverse
redenen aan te voeren. De hardlopers waren met 205 in aantal goed vertegenwoor-
digd.

Over het algemeen is de dag goed verlopen. Wel heerste er even een lichte chaos bij
het uitdelen van de prijzen bij de verloting, maar één en ander loste zichzelf weer op.
Er bereikte ons die dag wel heel vaak de vraag waarom dit de laatste Statentocht was.
Ook hier kunnen we veel antwoorden op geven.  Belangrijkste is wel dat er ieder jaar
op zoek gegaan moet worden naar vrijwilligers. U gelooft het of niet maar er waren die
dag zo’n 70 stuks op pad. 

Wij zijn die mensen heel erg dankbaar maar toch slinkt dat aantal (vanwege leeftijd,
vakantie, ziekte) en nieuwe aanwas is moeilijk te krijgen. Gelukkig konden we tot nu
toe nog putten uit een ruim bestand, maar een tekort ligt op de loer. Dit jaar had de
organisatie het natuurlijk extra druk vanwege de verloting en het bevragen van groe-
pen die een optreden wilden verzorgen.
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Heemstrasingel 8 / 9062 GG Oentsjerk
tel.: (058) 256 12 30 / mobiel: 06 - 516 277 40
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En nu is het tijd voor algehele rust. Het zijn 15 prachtig mooie Statentochten geweest
en de organisatie heeft zich er altijd voor de volle 100% met veel plezier voor ingezet.
Misschien krijgt dit een vervolg. Onder een andere naam, andere auspiciën of iets
totaal anders. Wie weet… 

Wij willen langs deze weg iedereen en dan ook iedereen die ons tijdens de 15 Staten-
tochten heeft geholpen en bijgestaan, bijzonder hartelijk danken. Wij hopen op deze
manier niemand te kort te doen. Onze grote dank gaat ook uit naar de middenstand
van de Trynwâlden, en soms ver daarbuiten, voor het beschikbaar stellen van de vele
prijzen. Het waren fantastische jaren!

Agnes vd Steen, Auke Visser, Jildert Andringa, Marian vd Schaaf. 

Open dag Volkstuinvereniging Gytsjerk

Zoals elk jaar houden we ook nu weer een open dag op de volkstuin aan de Singel in
Gytsjerk. De datum is zaterdag 15 juli vanaf 13-16uur. Doel van de open dag is om het
tuinieren onder de aandacht te brengen van onze dorpsgenoten en mensen uit de
omgeving.

Er zal o.a. een stand ingericht worden waar producten uit de tuin te koop worden aan-
geboden aan de bezoekers. Ook is er koffie / thee en diverse koekjes of cake. De
opbrengst van de versnaperingen en de opbrengst van de producten uit de tuin
komen alle ten goede aan de verenigingskas van de Singelwrotters.

Bezoekers mogen niet met de auto naar de tuinen rijden. U kunt eventueel  uw auto
parkeren aan de Fedde Straat. We hopen met elkaar op een gezellige en zonnige
middag

Tjitske de Vries, secretaris.



DE LEKKERSTE KOEK
VINDT U BIJ  DE
NEDERLANDSE

KOEKKAMPIOEN!

Ambachtelijke bakkerij Braaksma - Van Haersmasingel 2 - Oenkerk
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Meedenken over afval in de gemeente
Tytsjerksteradiel?

De gemeente zet vragenlijst uit en richt klankbordgroep op

De gemeente vraagt haar inwoners naar hun ideeën en wensen over het beter

scheiden van afval. Dat doet zij door een vragenlijst uit te zetten en door het

oprichten van een klankbordgroep. “Ik hoopje dat safolle mooglik ynwenners

oan de enquête meidogge en mei nije ideeën komme om it restôffal better te

skieden.”, aldus wethouder Houkje Rijpstra.

Doelstellingen van de gemeente
De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van het huishoudelijk afval. Maar
de inwoners bepalen zelf hoeveel afval zij produceren en hoe zij hun afval scheiden.
De gemeente gaat de toekomstige doelstellingen van de Rijksoverheid volgen, name-
lijk dat de hoeveelheid restafval wordt teruggebracht naar 30 kilo per inwoner en dat
90% van al het huishoudelijk afval wordt gescheiden. In Tytsjerksteradiel produceert
een inwoner nu nog 130 tot 150 kilo restafval. 

Vragenlijst
De gemeente is benieuwd naar de mening en ideeën van haar inwoners over het
verder scheiden van afvalstromen en heeft daarom een vragenlijst uitgezet. Deze is
digitaal in te vullen via www.t-diel.nl/afvalenquete of op papier. De papieren versie is
te vinden bij de balie van het gemeentehuis of aan te vragen via tel. 14 0511. Het
invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten en is anoniem. Onder de deel-
nemers worden 5 cadeaubonnen van €25,- verloot.  

Verder meedenken?
Inwoners die ideeën of wensen hebben op het gebied van afvalinzameling kunnen zich
via de enquête aanmelden voor de klankbordgroep. Samen met deze groep wordt er
in 2 bijeenkomsten verder gepraat over de toekomstige manier van afvalinzameling en
over het behalen van de milieudoelen. 





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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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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