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Onesie

Op het kampioensfeest van het voetbalteam waarin ook
mijn dochter speelt, kwam spontaan de wens bij de meis-
jes op, om er ook een slaapfeestje van te maken. Tegen de
overredingskracht van de speelsters was zeker geen kruid
gewassen, want in no time slaagden zij er in om toestem-
ming te krijgen. Prikken en wegwezen! Ouders zijn altijd
kansloos in een discussie waarin ze om de beurt worden
aangesproken door een achttal kampioenen met geraffi-
neerde argumenten.  Blitzkrieg!
Dus hadden wij ons huis ter beschikking gesteld. Alleen
de achterkamer moest opnieuw worden ingericht en nu
als slaapzaal. Allemaal een slaapzak mee en de luchtbed-
den van zolder. Het paste precies! Eén voor één werden de kersverse kampioenen
voorgereden en het huis druppelde vol. De dames waren kennelijk al klaar voor de
nacht, want allemaal gekleed in een baggy outfit uit één stuk. De één kwam als kro-
kodil, een ander als giraffe. Of als aap en als zebra… De hele dierentuin kwam voor-
bij. Ik dacht dat het thema ‘beestenboel’ was voor deze avond maar de meiden hadden
hun onesie aangetrokken.
Deze onesie (spreek uit wanssie) blijkt een trend overgewaaid uit Engeland en
Amerika waar dit kledingstuk al een aantal jaar enorm populair is. Het is een comfor-
tabele, loszittende, maar vooral leuke jumpsuit voor kinderen maar ook voor volwas-
senen. Het heeft de naam onesie gekregen omdat het maar uit één stuk bestaat. Het
pak wordt als comfortabele lounge-wear gebruikt of  als pyama maar ze komen ook
steeds meer op straat voor!
Bij elk slaapfeestje breng ik tegenwoordig mijn dochter weg in haar favoriete onesie.
In dezelfde outfit krijg ik haar in de loop van het weekend weer thuisbezorgd. Ik heb
niet de indruk dat het pak is uit geweest in de tussentijd, maar ik hoef niet alles te
weten. Met regelmaat wordt er ook zo’n pakketje bij ons thuis bezorgd met daarin een
vriendinnetje. De meiden hechten aan hun spullen! 
M’n vrouw wil er nog niet aan, maar ik heb voor mijzelf een grandioos pak uitgezocht.
Mocht iemand van u de yeti hebben gezien, deze winter, dan is dat zeker geen hallu-
cinatie…Maar misschien wel iemand op weg naar zijn eerste slaapfeest. We wachten
op de eerste sneeuw!

Gerard Klijn
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Van dorpsbelangen

In eachje yn it seil; mei elkoar, foar elkoar 
De Trynwâlden telt al veel mensen die, ondanks hun drukke
bestaan,  aan en om elkaar denken. Mensen die betrokken zijn bij
het wel en wee van hun medemens, buren, wijkbewoners en op
respectvolle afstand een oogje in het zeil houden. Die helpen voorkomen dat iemand
tussen wal en schip valt als het gaat om zorg en welzijn. Immers niet iedereen wil,
durft of kan om hulp vragen. Daardoor blijft een zorgvraag vaak niet gehoord en onin-
gevuld. Terwijl we met elkaar en een beetje aandacht voor elkaar een zorgbehoefte
meestal tijdig kunnen herkennen en oplossen.  

Dat is de gedachte achter het mienskip-proefproject ‘In eachje yn it seil; mei elkoar,
foar elkoar’ dat binnenkort van start gaat in Oentsjerk. Dit project is een initiatief van
zorgcoöperatie Tirza en de Protestantse Gemeente Trynwâlden. Voor de invulling en
signalering wordt een beroep gedaan op vrijwilligers uit alle levensovertuigingen en
met uiteenlopende achtergronden.  Zijn er vragen waar de vrijwilligers niet uitkomen
of waarover ze willen overleggen, dan kunnen ze een beroep doen op  de hulpverle-
ners van het Dorpenteam,  de zorgcoach van Tirza, de predikant of KEaRN. Deze
denken mee, geven ondersteuning en/of schakelen indien nodig andere netwerkpart-
ners in, zoals een arts of zorginstelling. Degene die de zorg nodig heeft, behoudt te
allen tijde zelf de regie.  Na afloop van de proef wordt besloten of het project wordt
uitgebreid over heel Trynwâlden. In het voorjaar van 2018 wordt het resultaat van de
proef beoordeeld en de beslissing genomen. 

In een reeks bijeenkomsten voorafgaande aan de proef is de bereidheid gepeild om
als vrijwilliger hier aan mee te werken. Ook is onderzocht of men alleen of als team
wil meedoen. Dit verschilt van straat tot straat, van wijk tot wijk. Gezien de vertrou-
welijkheid en signaalfunctie zullen de vrijwilligers het komende half jaar getraind
worden via o.m. themabijeenkomsten, zoals een workshop eenzaamheid ‘De kunst van
het alleen zijn’,  ‘Wat is de taak en rol van de vrijwilliger’ en ‘Hoe zorgzaam zijn we voor
elkaar?’ Daarnaast zijn er voor vrijwilligers en inwoners op een aantal donderdagen
ontmoetingsuren over ‘de zorgzame buurt’. De deelnemende organisaties zijn vol ver-
trouwen dat met dit project in een vroeg stadium kan worden voorkomen dat het wel-
zijn van inwoners ongemerkt wordt aangetast en ook dat instanties langs elkaar heen
werken.
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Wilt u meer weten of u aanmelden als vrijwilliger, neem dan contact op met Paul
Palmboom, bestuurslid Dorpsbelang Oentsjerk, tel. 058-2563276, of stuur een mail
naar: paulpalmboom@hotmail.com  

Schot voor de boeg
Eind juli werd onze voorzitter Paul Palmboom, wandelend met de hond in de bossen
van Griekenland en Turkije, aangesproken door Richard Bonthuis van It Fryske Gea.
Samen met Staatsbosbeheer draagt It Fryske Gea zorg voor deze bossen en al wat
daar binnen leeft. Tijdens het gesprek kwam ook het hondenbeleid ter sprake. Naar
het schijnt is het niet toegestaan honden los te laten lopen in dit gebied. Onder meer
vanwege verstoring van het wild, vanwege sporters, wandelaars als mede ouders met
bange kinderen…  

Naar verluid is op dit verbod honden los te laten lopen niet, of niet altijd, consequent
gehandhaafd, met als gevolg dat onduidelijkheid  troef is en er min of meer een ged-
oogsituatie is ontstaan. Dit gaat veranderen. Er wordt momenteel onderzocht of en
waar een hondenlosloopgebied mogelijk is, zodat mens en hond van het gebied
kunnen blijven genieten. Consequentie is ook dat buiten het losloopgebied strenger
zal worden gecontroleerd en gehandhaafd. In principe is dit nu al mogelijk. Maar het
is nu eenmaal gemakkelijker een regering omver te werpen dan om een gewoonte te
veranderen.  

Dus let u er op; het is nu al niet toegestaan honden los te laten lopen in Griekenland
en Turkije. Wilt u blijven genieten maar de portemonnee niet trekken… houd uw hond
aan de lijn. Binnenkort volgt meer informatie over het hondenlosloopgebied vanuit It
Fryske Gea en Staatsbosbeheer. 

Lidmaatschapsgeld contant niet meer mogelijk
Op de mensen van het team van Dorpsbelangen Oentsjerk wordt vrijwel dagelijks een
beroep gedaan. Zij kunnen echter, net als u, hun tijd maar eenmaal besteden. Het
bestuur heeft daarom besloten voortaan het lidmaatschapsgeld niet langer contant
aan huis te innen. Het gaat om circa 70 leden die wij vriendelijk doch dringend ver-
zoeken hun lidmaatschapsgeld (€ 7,- per jaar) voor 2017 en in de toekomst automa-
tisch over te maken, dan wel ons toestemming te geven voor automatische incasso.
Wilt u dit regelen vóór 31 oktober a.s.? Dan blijft u lid. Vernemen we niets van u, dan
nemen wij aan dat u geen lid meer wilt blijven en wordt u uitgeschreven. Voor nadere
informatie kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden (zie pag. 1 v.d.
Koeketromp) of een mail sturen naar dorpsbelangenoentsjerk@gmail.com. 



geniet als in 
vervlogen tijden

Bekijk alle mogelijkheden op  www.staniastate.nl

Diner of  kom Picknicken in het park!
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Ynterview mei Dictus Benedictus

Doe’t it earste nûmer fan de Koeketromp  fer -
skynde, hie de doarpskrante noch gjin namme.
De redaksje frege de lêzers om suggestjes foar
in geskikte, oansprekkende namme. Dictus
Benedictus kaam doe mei ‘De Koeketromp’. Ik
kin Dictus noch fan de legere skoalle yn
Gytsjerk, en ik wie benijd hoe’t hy by dy
namme kaam is en hoe’t it no mei him giet.  

Witsto noch wanneart dat earste nûmer ferskynd is?
Dat sil in jier of fyftjin, sechstjin lyn wêze. Ik wist dat de skelnamme fan de ynwenners
fan Oentsjerk ‘koekeïters’ wie. Dêrom like it my wol tapaslik om wat mei ‘koeke’ te
betinken, en sa bin ik op ‘Koeketromp’ kaam. Wat ik derfoar krigen ha doar ik net
presys te sizzen, ik tink in weardebon of sa.

Hoe lang wennest al yn Oentsjerk? 
Ik wenje sûnt 1987 hjir oan de Finne, yn in twa-ûnder-ien-kapwenning. Dêrfoar ha ik in
skoft yn de Andringasingel wenne, yn it hûs fan Albert en Willy van Riessen doe’t se
fjouwer jier yn Kenia wiene. It wennet hjir prima. Ik ha wolris neitocht oer in  frij -
steande wenning of in hûs oan it wetter omdat ik ek in boat hie, mar ik ha dat útein-
lik net dien. Ik ynvestearje net mear yn in hûs, ik ynvestearje leaver yn frije tiid. Ik ha
no ien dei ynlevere op it wurk en dat befalt my bêst.

Wat foar wurk dochsto?
Ik wurkje by it Sosjaal Domein fan de DDFK-gemeenten: Dantumadiel, Dongeradiel,
Ferwerderadiel en Kollumerlân. Per 1 jannewaris binne dy amtlik fusearre. Ik wurke by
de Sosjale Tsjinst fan Dantumadiel yn Damwâld. It kantoar fan de DDFK-gemeenten is
ek yn Damwâld, dus ik wurkje noch op itselde plak. Ik moat it wurk no wol mei mear
kollega’s diele. Ik wurkje wat minder oan de baly, ik doch no mear tillefoan, postfer-
wurking en e-mails. Ik mei dat balywurk oars wol hiel graach dwaan. Minsken ynfor-
mearje, minsken ûndersteune, moai wurk is dat.

Hast altyd al by de gemeente wurke?
Nee, ik ha earst yn it ûnderwiis sitten. Ik ha achttjin jier oan in basisskoalle stien yn
de Westereen. Ik ha dêr in moaie tiid hân, mar nei in skoft begûn ik fêst te rinnen.
Ik krige hieltyd mear muoite mei de grutte klassen, en de bern waarden der ek net



kwaliteit
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scherpe prijzen
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 makliker op. Ik leefde op it lêst fan fekânsje nei fekânsje. Doe’t ik fjirtich jier waard,
naam ik it beslút om nei wat oars om te sjen. Sa bin ik by de gemeente Dantumadiel
 te rjochte kaam. Ik ha no wol gjin lange fekânsjes mear, mar as ik thúskom hoef ik neat
mear te dwaan, dan bin ik echt frij. Ik wurkje der no ek alwer twintich jier.  

Wat dochst yn dyn frije tiid?
Ik bin in leafhawwer fan fliemerken en kringloopwinkels, ik mei dêr graach wat
omsneupe. Ik ha hjir noch in protte dingen stean dy’t opknapt wurde moatte, wurkje
mei hout fyn ik moai. Ik sammelje ek servysguod, en dan foaral it Zwiebelmuster
servysguod. Ik hie dêr in pear dingen fan krige en ik fûn it sa moai dat ik dat útbreidzje
woe. Sa stadichoan ha ik al aardich wat by elkoar garre fia Marktplaats. Prachtich, dat
âlde sprekt my hiel bot oan. Ik gean net mei trends mei, dat strakke, minimalistyske
hâld ik net fan. 

Dit past folle mear by dy?
Ja, mar ik fyn safolle dingen moai: glêswurk, silver, âlde tegeltsjes, Frysk ierdewurk... Ik
moat my  soms echt ynhâlde, oars wurdt it fierstentefolle. In maat fan my sei in kear
doe’t er hjir op besite wie: ‘It liket hjir wol in antykwinkel!’ 

Hast ek noch mear hobby’s?
Ik mei graach yn ‘e tún wurkje en mei blommen en planten dwaande wêze. Ik hâld ek
fan lêzen en reizgjen. En ik sjong by in koar yn Dokkum. Ik ha earst njoggen jier by it
shantykoar de Admiraliteitssjongers sitten, mar sûnt dizze maitiid sit ik by in nij koar,
Ensemble Armada. It koar is noch yn opbou, wy ha noch gjin optredens. It is in manl-
juskoar, der binne no sa’n fyftjin leden mar der kinne noch wol mear by. Wy repetearje
op moandeitejûn fan acht oant tsien ûre. Nije leden binne wolkom!

Noch even in fraach oer it ferline. Wy ha by elkoar op de legere skoalle yn

Gytsjerk sitten. It stiet my by datsto pas yn ‘e tredde klasse by ús op skoalle

kaamst. Kloppet dat?
Ja, yn 1964 kaam ús heit as ynstrukteur by de Praktykskoalle. Fan 1964 oant 1969 ha
wy – ús heit, ús mem en myn jongere suster Gepke – oan de Singel yn Gytsjerk wenne,
yn in âld pleatske sûnder dûs en wc. It stiet der no net mear. Ik ha prachtige herinne-
ringen oan dy tiid, oan it doarp op himsels en syn bewenners. Bonne Antonides mei
syn hynder en wein, de âlde Klaas Olijnsma mei syn alpinopet, juffer Haakma mei har
handikapte dochter. De twa plysjes, dy’t jo regelmatich troch it doarp fytsen sêgen. De
skoalle mei de meesters en juffen: juf Bosma, juffer van der Werff, meester Boonstra
en meester van der Werff, dy’t sa moai fertelle koe. Wy boarten in protte bûten. Ik luts
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wol mei Keimpe van der Kooi op, en gie mei Jan van der Meer en Sikke van der Meer
it fjild yn. It wie in oersichtlike tiid, wy krigen folle minder prikkels as de bern no. Wy
hiene in protte foar op de bern dy’t no libje. 

Lêste fraach: hast ek noch winsken en plannen foar de takomst?
Ik hoopje dat ik myn wurk noch in skoftsje folhâlde kin, ik moat noch oant de leeftyd
fan 67 jier en 3 moannen. Ik ha der wol sin oan om aanst allinnich noch moarns te
wurkjen, en dan middeis te dwaan wêrt ik sin oan ha. Ik bin altyd wol ergens mei
dwaande, ik ha my myn hiele libben noch noait ferfeeld. En ik hoopje fansels gesûn
te bliuwen.

Dictus, tige tank, en súkses!
Sietske Boonstra

Mear ynformaasje oer it manljuskoar yn Dokkum:
http://www.ensemblearmada.nl/index.html 
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Kunst in Oentsjerk 8
Uithof Stania State; ideaal voor hermen 

Gombault
De hermen kwamen naar Oentsjerk toen Stania State niet meer
door de adel bewoond werd en een Uithof van het Fries
Museum was geworden. In het op 27 mei 1930 bij het in deel 7
geciteerde knipsel stond het onaangetast op de foto van de op
18 februari1880 in Wenen geboren en op 15 juni 1961 in
Duitsland overleden fotograaf Charles Gombault. Het
Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) bezat duizend glasnega-
tieven van deze fotograaf en kreeg er bij de opening van de
nieuwe beeldbank in 2006 nog 4500, die in bezit waren geweest
van het Fries Museum. In ‘Grootste beeldcollectie van Noorden’, Friesch Dagblad, 2 maart
2006, stelde toenmalig adjunct-directeur van het Fries Museum, Saskia Bak, dat het HCL
meer kennis bezat op het gebied van deze fotograaf.

Tegenwoordig fotografeert bijna iedereen,
maar in 1930 was dat weggelegd voor een
enkeling, meestal beroepsmatig, maar deze
foto’s werden wel vaak bewaard. Charles
Gombault fotografeerde meer voor het Fries
Museum dat in Stania State  een Uithof
kreeg. Dankzij het Sint Anthony Gasthuis dat
de hermen verwierf, kon het museum deze
beelden in de Uithof in het park plaatsen;
vele andere erfgoedvoorwerpen en kunst-
werken werden in de state getoond. De cul-
turele bestemming van park en state vielen

tot buiten Friesland op. In 1950, in de tijd van de Wederopbouw, schreef de heer J. P.
Wiersma daarover in het toen 32 pagina’s tellende en 10 x per jaar uitgebrachte blad De
Kampioen. In Vol. 65, No. 1, stond in 1950 in het in een oplage van 3.5 miljoen uitgege-
ven blad van de ANWB BV:

‘Het Kerkmuseum te Janum
In Friesland heeft men een aardige oplossing gevonden van het vraagstuk, welke rol
belangrijke gebouwen uit het verleden, die hun historische functie verloren hebben,



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



in de toekomst moeten spelen. Vroeger had men daar een andere oplossing voor: men
ging eenvoudig naar de sloper en maakte met zijn mokers het historische geval tot
gruis en puin. In onze tijd echter heeft men meer piëteit en vraagt men zich af, of het
niet beter is dergelijke gebouwen van de ondergang te redden door ze te restaureren
en ze over te leveren aan het nageslacht. 

Uithoven
Wij moeten er dankbaar voor zijn, dat op deze wijze het voortbestaan van een aantal
gebouwen, die in de jongste historie van Friesland een zekere rol hebben gespeeld,
verzekerd is. Stania-state en het romaans kerkje van Janum zijn beide ‘Uithof’ van het
Fries Museum geworden, evenzo Fogelsangh-state te Veenklooster, dat echter boven-
dien als streekmuseum een functie heeft gekregen. Dan is er nog Heemstra-state,
waar destijds jhr. Th. M. Th. van Welderen Rengers jarenlang heeft gewoond, dat
sedert 1930 rusthuis is’. 

Stania State is allang geen uithof meer maar een vrij toegankelijk park, onderhouden
door Staatsbosbeheer. De Leeuwarder Courant  schreef op 9 april 2017: ‘Stania State
in Oentsjerk heeft een nieuwe eigenaar.’ Rinsma Invest in Driesum, dat Rinsma State
bezit, had de aandelen gekocht en de directie, bestaand uit Auke Boskma en
Walentina Boskma-ter Maat, wilde niet vooruitlopen op hun plannen met het land-
huis waarin nog altijd een restaurant is gevestigd waar velen genieten van het uitzicht
en wat er geboden wordt.

Ideaal 
Een dergelijke buitenplaats als uithof en de kunst en erfgoedvoorwerpen in de Uithof
hadden onderhoud nodig. In de Vrije Fries, 61, themanummer 100 jaar Fries Museum,
1981 schreef C. Boschma onder de titel ‘Van kabinet tot museum De Uithoven’ (pagina
5-18): ‘De uithoven brengen natuurlijk allerlei problemen met zich mee van onder-
houd, controle en personeel. Zij hebben daarom naar mijn idee alleen werkelijke
betekenis, als zij functioneel zijn, dat wil zeggen als het geëxposeerde daar beter tot
zijn recht kan komen, dan in een meer of minder neutrale museumruimte in
Leeuwarden’. 

Voor de hermen gold dat zeker. Deze beelden waren niet gemaakt om binnen op zaal in
een kunstkabinet te staan, maar om een buitenplaats als Stania State op te sieren, ook
als deze niet meer door de adel bewoond werd en het park en als cultureel erfgoed
opengesteld was. Het park grensde aan de hakhoutbossen Griekenland en Turkije, en
dat die er nog zijn en ook openbaar wandelgebied is evenmin vanzelfsprekend.  
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Wandelbosschen
Toen Stania State nog Uithof van het Fries museum was heeft Nanne Ottema bij het
entreebewijs en de kaart  onder de titel Wandelbosschen in de Trynwouden beschreven hoe
belangrijk dit gebied was: “Toen eenige maanden geleden de boschjes van akker-
maals- en opgaand hout, vanouds gesierd met de namen „Turkije en Griekenland”,
onder den hamer zouden komen, bleek daarvoor van verschillende zijden bij het
publiek bijzondere belangstelling te bestaan. Een medewerkster aan een onzer pro-
vinciale dagbladen wijdde er een hoofdartikel aan, waarin werd uiteen gezet van hoe-
veel belang het behoud dezer boschjes voor onze bosch-arme streek was, vooral ook
omdat hier de ondergrond uit diluvium, uit oude zandhoogten, bestond, waardoor de
bodem natuurlijk veel droger is dan in de boschbestanden op klei- en veengrond, een
voordeel, dat niet alleen bij het wandelen en op den grond zitten uitkomt, doch waar-
door ook de gezonde boschgeuren veel beter tot hun recht komen.” Het park ligt ook
op die zandhoogte, ideaal om beelden te plaatsen, in drassig gebied zouden meer
aanpassingen nodig zijn. 

Oentsjerk, 2017, ©Gerhild van Rooij

Bronnen
www.lc.nl/friesland/Nieuwe-eigenaar-voor-Stania-State-22130093.html
Historisch Centrum Leeuwarden
Leendert Plaisier en Andries de Haan. Leeuwarden tussen beide wereldoorlogen -vastgelegd door fotograaf
Charles Gombault, 1 mei 2014, Leeuwarden, Friese Persboekerij 
Foto’s
Charles Gombault aan het werk, 1930 en Gombault-Böttcher Familie  11 augustus 1929, Franekerstraat 39,
Leeuwarden www.marsberger-geschichten.de/gallery/familie-bottcher/  
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WIERSMA OENKERK

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

• Telefoon: 058 - 256 11 87



Nieuws van Trynergie

Energiemarkt 7 oktober 
Ook dit winterseizoen organiseert Trynergie een energiemarkt in
de Trynwâlden. Trynergie  presenteert hier het project ‘Zeven
Trynwâldster Zonnedaken’. Dit jaar wordt het eerste collectieve zonnedak gereali-
seerd. Meer weten? Lees hieronder verder en bezoek de markt.

Verder kun je terecht met vragen over:
• Us Zon van Tryntsje collectieve inkoop zonnepanelen op je eigen dak
• Us Warmte van Tryntsje collectieve isolatieactie
• Us Enerzjy fan Tryntsje. Groen gas en stroom uit Noord Nederland. Ook weten wat

energie via Trynergie voor jou oplevert? Neem je jaarnota mee en wij vergelijken
wat dit voor jou kan betekenen. Direct klant worden? We helpen je graag tijdens
de markt.

Verder zijn er stands van onze lokale
partners. Deze aannemers en zonnep-
anelenleveranciers kunnen je vragen
over energiebesparing en duurzame
energie beantwoorden. De markt wordt
gehouden in Pro Rege, Rengersweg
15 te Oentsjerk. Tussen 11-14.30 uur
heten we je van harte welkom!

Zeven Trynwâldster Zonnedaken
Heb je geen eigen dak, woon je in een huurhuis, is je dak niet geschikt of vind je pane-
len op je dak niet mooi? Dan is dit collectieve zonnedak de mogelijkheid om toch je
eigen duurzame energie op te wekken.

Trynergie plaatst op zeven grote Trynwâldster daken een installatie van ongeveer 200
zonnepanelen per dak. De looptijd van het project is 15 jaar. Trynwâldsters kunnen
een aantal zonnepanelen in het project kopen. Door dit te doen profiteren zij de
komende 15 jaar van een lagere energierekening. Zo kunnen inwoners van de
Trynwâlden samen met Trynergie eigen lokale en duurzame energie opwekken. 
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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
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Kortom:
• Trynergie legt op bedrijfsdaken in de Trynwâlden zonnepanelen.
• In jouw postcodegebied kun je meedoen voor €300,- per paneel.
• Voor particulieren, verenigingen, bedrijven.
• Komende 15 jaar een korting op je energierekening. Deze termijn is gegarandeerd

door de overheid.
• Na tien jaar heb je jouw investering terugverdiend.
• Na 15 jaar heb je ongeveer € 450,- korting ontvangen bij een inleg van € 300,-!
• Verwacht rendement ruim 5%
• Je hebt geen last van onderhoud en beheer. Dit regelt Trynergie.
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Nieuws van Groenkerk

Himmeldei leerlingen De Opstap en De Paadwizer
Op vrijdag 15 september jl. maakten de leerlingen van groep 5-8 van beide basis-
scholen ons dorp weer schoon tijdens de jaarlijkse Himmeldei van Groenkerk. Er
werden weer zakken vol afval verzameld  hoewel Oentsjerk steeds schoner wordt.
Voorbeelden van afval;  veel snoeppapiertjes, peuken, een volle fles ranja en zelfs een
mooie zonnebril. Een citaat van een van de kinderen: ‘Eigenlijk was het dit jaar een
beetje saai, want er lag niet zoveel’. Dit is natuurlijk ook een goed teken!  Lieve kin-
deren hartstikke bedankt! Groenkerk is heel blij dat de jeugd ons dorp weer zwerfvuil-
vrij heeft gemaakt.

Zeismaaidag bijenweide
Op het veld tussen het winkelcentrum van
Oentsjerk en Heemstrastate, bloeiden deze
zomer weer kleurrijke bloemen waar de bijen
zich thuis voelen. In het najaar is het tijd om
het veld weer gereed te maken voor volgend
seizoen. Daarom waren er op zaterdag 23 sep-
tember 4 vrijwilligers bereid het veld te
maaien met de zeis. Wat een prachtig gezicht

dit oude ambacht! Voor de vrijwilligers was dit een mooie gelegenheid voor een opfris
les zeismaaien. Dit gebeurde onder leiding van instructeur Sipke Veenstra uit
Buitenpost, die Nederlands kampioen zeismaaien is. De Groenkerkers verzamelden

het maaisel, wat door de gemeente wordt afgevoerd. Dank
aan iedereen! We hopen dat de bloemen zich goed uitzaaien
en dat zowel de bijen als Oentsjerk kunnen genieten van de
bijenweide. 

Wat extra vrijwilligers zijn
volgend jaar van harte
welkom: het is best een
grote klus. Wil je helpen
met harken of maaien?
Geef je naam door via

info@groenkerk.nl of bel 058-8448804. We zetten
je naam op de lijst en vragen je volgend jaar of je
mee kunt doen op de gekozen datum. 



www.marten-atsma.nl

Marten Atsma
ARCHITECT
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Nieuws van het landgoed!

Het park Stania State heeft elk seizoen haar charmes. In het voorjaar komt alles tot
bloei, in de zomer biedt het schaduw, in de herfst is het een explosie van kleur en in
de winter waan je je in een sprookje. Heerlijk om een wandeling te combineren met
een kopje koffie, borrel, lunch of diner. 

High Wine
Nu de dagen korter worden is het
genieten bij de open haard in de
brasserie. Populair in deze tijd van
het jaar is de High Wine. Een High
Wine is een alternatief voor een
diner. Het is dus meer dan alleen
een hapje en drankje. Je krijgt geen
bord vol eten maar kleine gerecht-
jes van o.a. vis, vlees, vegetarisch,
kaas en zoetigheden in combinatie
met een goed glas wijn. Heb je een
allergie of lust je iets niet zo graag? Dit hoeft niet vervelend te zijn want de koks van
Stania State maken graag voor jou een aangepast gerecht.
Wist je trouwens dat een High Wine ook gewild is om samen met familie of vrienden
iets te vieren?
Trek jij binnenkort de wandelschoenen aan? 
Kijk dan eens op www.staniastate.nl want vooraf reserveren is gewenst!



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: OBS De Opstap

Fris en uitgerust begonnen we aan het nieuwe school-
jaar met daarin meteen allerlei leuke en leerzame
activiteiten. Graag delen we hiervan een aantal:

De Gouden weken  / verkeer
De gouden weken. Zo noemen we de eerste weken van
het schooljaar altijd. In deze weken wordt de nieuwe
klas en groep gevormd. We steken dan daarom extra in
op positief gedrag, groeps- en schoolregels. Uiteraard
vinden we het ook belangrijk dat de leerlingen veilig
naar school kunnen gaan. We combineerden daarom
de gouden weken met het thema 'verkeer'. In samen-
werking met de oudervereni-
ging werd er een ludieke actie

gevoerd, waarin er slagbomen op de straat kwamen die ervoor
zorgden dat de leerlingen veilig over konden steken.
De groepen 5-8 maakten slagbomen van rioolbuizen en de
groepen 1-4 maakten 'levende slagbomen'. Verder kwamen in
de klassen uitgebreid de verkeersregels en verkeersafspraken
aan de orde op veel verschillende manieren. Van VVN kregen
we een mooie verkeerskar te leen, met heel veel leuke mate-
rialen en spelletjes over verkeer. Uiteraard werden er ook zelf
prachtige verkeersborden ontworpen. Leuk en leerzaam!

Jantje Beton
Vrij buitenspelen en bewegen is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van kinde-
ren. Jantje Beton komt op voor het recht van alle kinderen in Nederland om dagelijks
vrij en avontuurlijk buitenspelen en bewegen mogelijk te maken. Als scholen deden
we daarom mee aan deze actie. 
De leerlingen van groep 5-8 gingen op pad om loten te verkopen. Een deel van de
opbrengst krijgen we als school en gaan we besteden aan speelmaterialen voor de
leerlingen.

Himmeldei
Op vrijdag 15 september was het Himmeldei. Gewapend met prikstokken en vuilnis-
zakken trokken groepen leerlingen door Oenkerk. Al viel het op dat Oenkerk best een
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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



CBS Paadwizer

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

Afscheid groep 8 - 

laatste schooldag voor de zomervakantie
Op 20 juli, de laatste schooldag van het school-
jaar 2016-2017, hebben we afscheid genomen van
de kinderen van groep 8. Alle ouders waren uitge-
nodigd voor koffie en thee op het schoolplein,
waar de kinderen van groep 8 werden uitgezwaaid.
Deze 11 trouwe Paadwizer-gangers hebben hun
basisschoolperiode afgesloten met een erg
geslaagd schoolkamp en heel veel oefenen voor
de musical “Hotel te koop”. 

schone plaats is, toch was er nog genoeg rommel om te kunnen opruimen. Zo konden
we niet alleen zorgen voor een veiliger, maar ook een schonere leefomgeving!

Overige activiteiten
We zitten niet stil! In samenwerking met de gemeente en FMT sport vinden er bin-
nenkort voor alle groepen judolessen en jiujitsulessen plaats. Goed om sportief bezig
te zijn, maar ook goed voor de mentale en sociale ontwikkeling.

Met de Bazuin volgen we in groep 5/6 een aantal koperlessen. Leuk om samen muziek
te maken en instrumenten te leren kennen. Nog leuker dat na afloop van de lessen
ook een kleine uitvoering plaatsvindt.

In samenwerking met de bibliotheek doen we allerlei activiteiten, zoals het schrij-
versbezoek voor groep 7/8 met schrijver Bibi Dumon Tak. Uiteraard gaan we ook leuke
(en griezelige) activiteiten ondernemen tijdens de kinderboekenweek.

Met deze en andere activiteiten hebben we de komende periode een leuke, leerzame
schooltijd.
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Onze toppers hebben geschitterd tijdens drie voorstellingen van deze musical. Nu
hebben deze vlinders de Paadwizer verlaten om naar verschillende richtingen uit te
vliegen. Inmiddels zitten de eerste weken op de middelbare school er al weer op. Ze
mogen nu hun horizon gaan verbreden en zullen nieuwe uitdagingen aangaan. We
hopen dat jullie een mooie toekomst tegemoet gaan en jullie nog eens terug te zien
op de Paadwizer!  

Paadwizer ‘Next level’ school 
Ons schoolteam is dit jaar begonnen
met het Next level project, dat in
Friesland vanaf december 2015
loopt. De deelnemers aan dit project
gaan samen op zoek naar de school

van de 21ste eeuw. Wat hebben leerlingen en leerkrachten nodig om leren leuker en
beter te maken? Medewerkers van verschillende organisaties uit het primair onderwijs
uit Friesland hebben gewerkt aan het ontwerp van de school van de toekomst (‘het
Friese model) in vier ateliers: gepersonaliseerd leren, overal goed onderwijs, duur-
zaamheid/Mienskip en onderwijs in de 21ste eeuw. 

Waarom Next Level?                                                                               
De toegenomen technologisering, informatisering en globa-
lisering leidt tot veel veranderingen in de samenleving en op
de arbeidsmarkt. De industriële samenleving is ontwikkeld
naar een dynamische kennis- en netwerksamenleving. Het
accent verschuift van productie naar de ontwikkeling en cir-
culatie van kennis. Er is steeds meer vraag naar flexibiliteit,
probleemoplossend vermogen en innovatiekracht. In veel
landen om ons heen wordt gewerkt aan de 21st century skills.
De missie van Next Level luidt: de Next Level school is een
plek waar kinderen worden opgeleid om in de maatschappij van straks te kunnen par-
ticiperen en succesvol en gelukkig zijn. 

De Paadwizer wil hieraan bijdragen door verder onderzoek te doen naar het invoeren
van gepersonaliseerd leren. Wat gaan we dan precies op de Paadwizer doen?  Op 27
juni hebben wij ons plan gepresenteerd aan de reviewboard (dat zijn de bestuurders
van alle deelnemende organisaties) van het Next Level bestuur. Onze plannen zijn
enthousiast ontvangen en goedgekeurd, met een stevig compliment voor het school-
team! 



* 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



Wij gaan ons het komende schooljaar vooral bezig houden met het gepersonaliseerd
leren. Kort gezegd houdt dat het volgende in: 

1. Ieder kind is uniek en is eigenaar van zijn of haar eigen leerproces waarbij leer-
krachten hen begeleiden in hun ontwikkeling,

2. Ieder kind kan zich ontwikkelen binnen zijn of haar mogelijkheden, op basis van zijn
of haar talent, 

3. Wij stimuleren de Intrinsieke motivatie en houden rekening met de zone van de
naaste ontwikkeling zodat het kind zijn of haar next level bereikt, 

4. Kinderen, leerkrachten en ouders dragen samen verantwoordelijkheid en zijn zich
bewust van hun eigen handelen en het effect daarvan, 

5. Gepersonaliseerd leren is uitgangspunt van het leerproces waarbinnen ruimte is
voor experimenteren, ontdekken, inspireren en ondernemen. 

Op vrijdag 29 september gaat ons team een bezoek brengen aan basisschool de
Wittering.nl in Rosmalen. Deze school werkt al een tijdje volgens bovenstaande didac-
tische en pedagogische principes. Daarna bekijken we welke stappen we op de
Paadwizer kunnen zetten om het gepersonaliseerd leren verder te ontwikkelen. We
houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied! 

De Wittering
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Noardlike Fryske Wâlden

Aan de slag met landschapsonderhoud 
Ongeveer duizend leerlingen van ruim 40 basis-

scholen in Noordoost-Fryslân gaan de komende

weken het boerenland in om elzensingels en hout-

wallen te onderhouden. Doel is de kinderen van

groep 7 en 8 bewust te maken van het natuur- en het

landschaps-beheer en de cultuurhistorie in hun

eigen woonomgeving. Tientallen agrarische bedrij-

ven die lid zijn van de vereniging Noardlike Fryske

Wâlden werken mee aan de veldwerkdagen.

In vijf weken tijd gaan tientallen schoolklassen uit de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel,

Kollumerland c.a., Smallingerland en Tytsjerksteradiel een dag aan de slag met het onderhoud

van het coulisselandschap. De kinderen mogen onder andere elzensingels en (bramen)struiken

snoeien en zagen. Ze doen dit met hulp van een gids van Landschapsbeheer Friesland, een edu-

catief begeleider en de boer. Ook krijgen ze creatieve opdrachten. En uiteraard mogen ze bij de

veehouder een kijkje in de stal nemen. 

Gezond
Op school bereiden ze de veldwerkdag voor met een lespakket. Het educatieproject is samen-

gesteld in nauwe samenwerking met centra voor natuur- en milieueducatie, waaronder De

Klyster, Pingo & Pet en De Naturij. Het onderhoud aan het landschap is noodzakelijk om de

elzensingels en dykswâlen gezond te houden. De leden van de Noardlike Fryske Wâlden zetten

zich onder andere in voor 3600 kilometer aan landschapselementen.

Kalfje geboren
Maandag 11 september is de spits voor de veldwerkdagen afgebeten door CBS Immanuel uit

Noardburgum. De leerlingen van groep 7 en 8 mochten direct iets heel bijzonders meemaken

op het melkveebedrijf van maatschap Zeinstra in hun dorp: er werd een kalfje geboren. Met

maar liefst 26 kinderen stonden ze om de geboorte heen. Het kalfje heeft de naam Rick gekre-

gen en is daarmee vernoemd naar hun meester. 

Samenwerkende partijen
Het educatieproject is een initiatief van de samenwerkende partijen vereniging Noardlike

Fryske Wâlden, Landschapsbeheer Friesland, natuur- en milieucentra De Naturij, Pingo & Pet

en De Klyster. Financiers zijn de provincie Fryslân, NAM, Rabobank Drachten Friesland Oost,

Prins Bernhard Cultuurfonds en de gemeenten Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, Smallingerland,

Achtkarspelen en Kollumerland c.a.
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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.
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Het Leeuwarder Madrigaalkoor 
Treedt op in het Readtsjerkje

Zondagmiddag 15 oktober 2017, aanvang: 15 uur

Het Leeuwarder Madrigaalkoor, opgericht in 1959, is een koor met een kleine bezetting
van zo’n 20 zangers, onder leiding van Broer Giesing, die in Wyns woont. Het repertoire
van dit koor is het klassieke koorrepertoire en omvat 5 eeuwen koormuziek: van 16e

eeuwse polyfonie tot hedendaagse composities voor gemengd koor. Dit voorjaar
voerde het koor een ambitieus project uit met orkest en solisten; Bach bewerkt Bach.
Eerder al waagde het zich aan een heuse opera; de Fairy Queen van Henry Purcell in
een theatrale setting. In de programmering schuwt het Het Leeuwarder Madrigaalkoor
interessante, soms gewaagde combinaties niet. Zo kan er een koppeling ontstaan
tussen Monteverdi’s madrigalen en Benjamin Britten, of tussen Spaanse werken van
rond 1500 en de hedendaagse componist John Tavener. Of zoals een paar jaar geleden
toen Christmas carols en Poolse kerstliederen op het programma stonden.

Dit najaar brengt het Het Leeuwarder Madrigaalkoor ‘Hemel en Aarde’; een a capella
koor-programma met psalmen, madrigalen en chansons in voornamelijk de Franse
taal. Het omvat variaties van een viertal 16e eeuwse componisten van het gedicht
‘Susanne un jour’, en daarnaast psalmen en wereldse liederen van de Nederlandse
componist Sweelinck, ‘Trois Chansons’ van Debussy, 16e eeuwse Franse liedjes. 

Entree € 10,-; kaartverkoop begint vanaf 14.30 uur aan de ingang van het kerkje. 

Locatie Roodkerkje, Kerkweg 17 te Roodkerk. 
Reserveren is niet mogelijk, dus kom op tijd! 

Voor verdere informatie: Wim Bok, 058 2562821 of wimbok@telfort.nl



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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Vrijwilliger worden bij de Wereldwinkel in Gytsjerk?

De Wereldwinkel in Gytsjerk bestaat al 20 jaar en is voor veel inwoners van de
Trynwâlden  een ideale winkel  voor o.a. het kopen van originele Fair Trade cadeautjes.
Maar Fair Trade food behoort ook tot het assortiment van de wereldwinkel en vindt
gretig aftrek.

Doelstelling
Door producten uit de Derde Wereld landen  in de Wereldwinkel te verkopen helpen
wij mee aan het verbeteren van de locale leefomstandigheden van de mensen.
Producenten, die leveren aan de Fair Trade organisaties zijn verzekerd van werk en krij-
gen een eerlijke, rechtvaardige prijs voor hun producten. Met dat doel is destijds de
Wereldwinkel  ook hier opgestart.  

Dat doel is onveranderd gebleven en vormt de inspiratie voor de medewerkers van de
winkel die allemaal als vrijwilliger hun steentje bijdragen.

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

Plaats en openingstijden
De winkel bevindt zich in de bibliotheek van Gytsjerk en is alleen open tijdens de ope-
ningsuren van de bibliotheek. De Wereldwinkel Gytsjerk was lange tijd een zelfstan-
dige stichting, maar is sinds 1 januari 2012 opgegaan in de Stichting Wereldwinkel De
Oare Wrâld te Burgum . Hoewel de winkel nu dus onderdeel is van De Oare Wrâld is
de winkel in zoverre zelfstandig gebleven dat deze ook nu nog geheel en uitsluitend
gerund wordt door vrijwilligers uit de Trynwâlden. 

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

Oproep
Als het doel en de activiteiten van de wereldwinkel je aanspreken en je opgenomen
wilt worden in een groep enthousiaste vrijwilligers, neem dan eens contact op met
onze organisatie voor een nadere kennismaking. Graag willen we je nader informeren
over onze winkel en wat ons drijft.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Liesbeth Ellenkamp, ( tel. 2563870, e-
mail: liesbethellenkamp@hotmail.com ) of  Sanny Postuma ( tel. 2561725, e-mail:
r.posthuma7@kpnplanet.nl). Zij zijn graag bereid je nader te informeren. Welkom bij
de Wereldwinkel van Gytsjerk!

F.E. Kronemeijer, secretaris Stuurgroep Wereldwinkel Trynwâlden.

Het was mooi!

Na 825.000 brievenbussen, 225.000 kilo brieven en kaar-
ten en 39 miljoen stappen is het mooi geweest. Ik stop
ermee! Gouden jaren vooral dankzij het warme contact
met u allemaal, de korte maar leuke gesprekjes in de
gezelligste straten van Nederland in Oentsjerk en de vele
blijken van waardering. Ik zal dit alles niet vergeten.
Afscheid nemen is moeilijk en van iedereen persoonlijk
helemaal,  al had ik dat wel graag willen doen. Daarom
doe ik het op deze manier. 

Lieve bewoners van Oentsjerk: 
Bedankt dat ik 15 jaar lang uw post mocht bezorgen voor PostNL en al zijn rechts-
voorgangers. Ik hoop u nog wel tegen te komen in de Trynwâlden en dat zal vast wel
gebeuren! We kunnen dan altijd een praatje maken. Maar in een ander kostuum dan
u van mij gewend bent. 

Graag tot ziens!
Hartelijke groeten, Els Oegema
(Postbode in ruste).
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Ellen Bruins Slot-Janmaat 
nieuwe wethouder Tytsjerksteradiel

Ellen Bruins Slot-Janmaat (PvdA) is maandag 4 september tijdens een extra raadsver-
gadering benoemd en geïnstalleerd als wethouder van Tytsjerksteradiel. ‘Ik wil mij
graag inzetten voor deze mooie gemeente die alles heeft wat Fryslân moai makket en
die de ruimte heeft die je iedereen gunt’, aldus Ellen Bruins Slot-Janmaat.

Ellen Bruins Slot-Janmaat is 51 jaar en geboren in Noord-Holland (Zaanstreek).
Intussen woont ze al jaren in Gytsjerk. Sinds 2006 is ze raadslid voor de PvdA
Tytsjerksteradiel en sinds 2009 fractievoorzitter. 

Wethouder Bruins Slot-Janmaat krijgt de portefeuille met o.a.: Werk en Bijstand,
Duurzaamheid, Cultuur en Verkeer en Vervoer. 
Ze volgt Houkje Rijpstra op die per 1 september 2017 directeur is geworden van de
Vereniging Circulair Friesland.



DE LEKKERSTE KOEK
VINDT U BIJ  DE
NEDERLANDSE

KOEKKAMPIOEN!

Ambachtelijke bakkerij Braaksma - Van Haersmasingel 2 - Oenkerk
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Afscheid & warm welkom 
bij Werkgroep Fairtrade Tytsjerksteradiel 

De Wergroep Fairtrade heeft op 11 september
mevrouw Ellen Bruins Slot-Janmaat hartelijk
verwelkomd. De pas aangetreden wethouder
van Tytsjerksteradiel krijgt in de werkgroep de
rol van adviseur. Voorzitter Louis Bakker zei dat
de werkgroep blij is met de komst van wethou-
der Bruins Slot en wenste haar heel veel
succes.

Oud wethouder Houkje Rijpstra nam tijdens de
bijeenkomst van de werkgroep Fairtrade af -
scheid als adviserend lid. Zij is per 1 september
directeur van Circulair Friesland; een organisa-
tie die zich actief inzet voor een circulaire eco-
nomie. 

Vanaf het begin was Houkje Rijpstra betrokken bij de Werkgroep Fairtrade
Tytsjerksteradiel. Louis Bakker: 'Je verbond je aan een motie over Fairtrade.
Inhoudelijk ging je hier mee aan de slag en je droeg het uit. Dat is de kracht geweest,
de vonk die je hebt doen overslaan. Daarvoor willen wij je hartelijk bedanken'. 
Mede dankzij de inzet van Houkje ontving gemeente Tytsjerksteradiel op 17 mei 2017
de titel "Fairtrade Gemeente". 

De Fairtrade werkgroep Tytsjerksteradiel bestaat uit mensen uit het bedrijfsleven,
diverse organisaties en de wereldwinkel. De werkgroep vergadert twee keer per jaar en
werkt tussendoor aan verschillende fairtrade-projecten die spelen in de gemeente. De
Werkgroep bestaat uit: Louis Bakker (voorzitter), Bareld Kootstra, Jacqueline
Schippers, Wim de Haan, Hanneke de Jong, Janny Wijbenga (Tytsjerksteradiel).





Technisch Bedrijf

Al 100 jaar! 

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

Gemeente Tytsjerksteradiel/Burgum verkort nummer 140511
Open: Maandag: 12.30 tot 16.30 uur • 18.30 tot 20.00 uur
Dinsdag, woensdag en vrijdag: 09.00 tot 16.30 uur • donderdag: 09.00 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; Frisiastate 23, Oentsjerk, 058- 2564141.
Dienstencentrum voor thuiszorg, huishoudelijke hulp, maaltijdservice, eigen restau-
rant, zalenverhuur,vervoer en verzorgvoorziening Noflik Wenje.

TIRZA zorgcoach Trynwâlden
Rika de Jong-Woudwijk, Bangaweg 4, 9144 CL Hantumhuizen, tel. 06 29192860, 
e-mail info@woudwijkzorgadvies.nl, website www.woudwijkzorgadvies.nl 
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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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