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Sint Maarten

We maakten ons op voor de jaarlijkse elf
november optocht en dat wordt hier serieus
aangepakt. Al dagen tevoren was er een
grote voorraad snoep in huis gehaald die
keurig werd verdeeld in grote, glazen potten.
Op kleur uitgestald in de hal bij de voordeur

en prachtig uitgelicht. Spotlight! Zuurstokken, lolly’s, kauwgum en drop, chocolade in
allerlei vormen; een suikerhemel. Alles wat in een kindermond past met een suiker-
gehalte waarvan een paard begint te schuimen. Ik zag mijn kinderen loeren, wanneer
ze er aan voorbij liepen met het water in de mond, maar zij zingen niet meer en
hebben dus nergens recht op. 

Bij ons in de straat wonen bijna geen kinderen meer binnen de doelgroep, maar vooral
bejaarden en gezinnen waarvan de kidsoos al lang vertrokken zijn. Het is dan ook altijd
zaak om iedereen, die met een lampion voorbijkomt, naar binnen te lokken. Op de
vooravond van de elfde was onze huiskamer een zee van licht. Het werd donker en met
de gordijnen in spagaat, was het vanaf de straat niet te missen. Wij waren thuis! Ik zelf
postte bij het raam om alle kinderen binnen te loodsen en mijn vrouw stond bij de
deur in haar snoepwinkel, met de hand aan de deurkruk. Ben je er klaar voor?

Na een uur kwam ik verstijfd omhoog vanaf de vensterbank en kwam het besef dat er
niemand meer zou komen. Geen dansende lampionnen in de wind en lachende
gezichtjes van kinderen met een rugzak die uitpuilde; geen graaiende handjes in de
snoepvoorraad. Nee; niemand te betrappen… Ik liep naar de hal en moest constate-
ren dan mijn vrouw zich te goed had gedaan aan de chocolade. Chocola maakt geluk-
kig toch? Ze had een flinke greep uit de pot gedaan; de bodem kwam in zicht.

Natuurlijk was ik flink teleurgesteld maar de oplossing diende zich meteen aan. Nooit
meer hoeven afwachten en zien wat er gebeurt, maar zelf het initiatief nemen en er op
uit!  Dus draai ik het om, volgend jaar, en ga ik zelf langs de deuren. Met een schitte-
rende lampion en grappige liedjes én een sterke voorkeur voor chocola. Dus zet in de
agenda en open die deur. Ik verheug mij nu al!

Gerard Klijn
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Van dorpsbelangen

Heemstra State: de stand van zaken
Langzaam maar zeker begint er tekening in de zaak
Dienstencentrum Heemstra State te komen. Er wordt vooruitgang
geboekt; de contouren van het dienstencentrum nieuwe stijl krij-
gen stukje voor stukje meer gestalte. Op voorhand kan al worden
gesteld dat alle huidige activiteiten in het dienstencentrum in het nieuwe jaar worden
voortgezet. En de Trynwâldster verenigingen kunnen er als altijd passende ruimtes
blijven huren. Daar waar zich nog hiaten en vragen bevinden, wordt hard gewerkt aan
de invulling en beantwoording hiervan. De inzet is en blijft het bieden van een duur-
zaam perspectief aan iedereen die gebruik wil maken van dit prachtige, centraal gele-
gen Trynwâldster dienstencentrum. 

Afgelopen weken is er op allerlei niveaus hard gewerkt aan de toekomstplannen. Vier
betrokken organisaties , de gemeente Tytsjerksteradiel, it Aventoer in Oentsjerk, zorg-
organisatie Patyna en de Protestantse Gemeente Trynwâlden , werken hierin intensief
samen. Een conceptplan waaruit alle vertrouwen in de toekomst van
Dienstencentrum Heemstra State blijkt, ligt inmiddels op tafel. Er is zeker nog veel
werk te doen, maar het plan komt binnenkort tot een afronding waarna het zal worden
voorgelegd aan de besturen van de vier organisaties. De verwachting is dat er voor het
eind van 2017 een duurzaam, economisch gezond plan voorligt, waarmee de toekomst
van Heemstra-State en de dienstverlening in de Trynwâlden worden veiliggesteld. 

Goed bezochte Energiemarkt onderstreept belangstelling voor duurzame energie
Op zaterdag 7 oktober j.l. werd in Pro Rege de Energiemarkt gehouden. Diverse stand-
houders waren aanwezig om tekst en uitleg te geven over onder meer de mogelijkhe-
den om energie te besparen, de voordelen en afname van groene energie en het deel-
nemen aan en investeren in zonne-energie op gemeenschappelijke daken. Een
interessante optie voor wie niet beschikt over een eigen, voor zonnepanelen, geschikt
dak maar toch wil profiteren van de besparingsmogelijkheden. 

In Trynwâlden zijn reeds twee grote daken voor dit doel beschikbaar: één in Gytsjerk
en één in Aldtsjerk. De realisatie van dit project wordt verwacht eind 2017, begin 2018.
Dan kunnen ook mensen met een noord-zuid gericht dak profiteren van de voordelen
van groene stroom. De belangstelling voor de Energiemarkt was prima te noemen en
onderstreept dat het onderwerp duurzame energie leeft bij de energieconsument in
Trynwâlden. De organisatie en standhouders konden terugzien op een geslaagde dag.
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Wilt u meer weten? Informatie is verkrijgbaar bij Trynergie via info@trynergie.nl;
bellen mag ook: 058-8448804.

Bedrijventerrein Sanjesfjild in Oentsjerk: it sil heve! 
Al in 2006 werden er plannen gemaakt voor de aanleg van een bedrijventerrein aan de
Sanjesreed in Oentsjerk. In 2010 werden de plannen vanwege de financiële crisis op
een nog lager pitje gezet. Maar anno 2017 laait de belangstelling weer op. Bij diverse
ondernemers was het idee al die tijd blijven sluimeren, de gemeente pakte de draad
weer op, met als resultaat dat het bedrijventerrein, inmiddels Sanjesfjild genoemd,
weer prominent op de kaart staat. 

Het gaat in eerste instantie om een kleiner terrein dan in het oorspronkelijke plan.
Ook zijn een aantal voorwaarden herzien, maar overeind blijft dat de bebouwing qua
verschijningsvorm, gebouwtype, hoogte en grondvorm moet aansluiten bij de agrari-
sche bebouwing in het buitengebied. De bebouwing is bovendien uitsluitend oost-
west gericht. De schaal van de bedrijfsgebouwen varieert van 300 tot 1000 m2, een
enkele kavel is iets groter. Er is ook ruimte voor een beperkt aantal woon/werk-loca-
ties. Inmiddels hebben zich al diverse belangstellenden gemeld. 

Wilt u ook meer weten over de mogelijkheden van Bedrijventerrein Sanjesfjild , neem
dan contact op met de gemeente Tytsjerksteradiel, Raadhuisweg 7, 9251 GH Burgum,
tel. 140511 (kengetal niet nodig) of e-mail: gemeente@t-diel.nl. 

Persoonlijke initiatieven die het culturele leven in de Trynwâlden dorp
 overstijgend helpen verhogen en versterken, verdienen onze steun, meent
bestuur  Doarps belang Oentsjerk. 
Op 20 september j.l. was Eeuwe de Vries uit Gytsjerk, initiator en drijvende kracht
achter de mani-festatie ‘Trynsrock’ op bezoek bij het bestuur van Doarpsbelang
Oentsjerk. Hij kwam toelichting geven op het ontstaan en de ontwikkeling van
‘Trynsrock’ en daaruit voortvloeiende verwante culturele muzikaal/recreatieve activi-
teiten als de Krystkuier, het Zomer- en Winterconcert en de Dansavonden.

Deze activiteiten worden georganiseerd voor en door Trynwâldsters. Ze beperken zich
dan ook niet tot één dorp maar zijn succesvol ingebed in, en worden gedragen door,
goed gemotiveerde vrijwilligers uit de gehele Trynwâldster mienskip. Gezien de toe-
genomen werkzaamheden en verantwoordelijkheid, zijn de activiteiten recentelijk
ondergebracht in de stichting ‘Trynwâlden op de kaart’. Deze stichting heeft geen
winstoogmerk; ze wil primair kostendekkend werken. 



geniet als in 
vervlogen tijden

Bekijk alle mogelijkheden op  www.staniastate.nl

Schuif  ook eens aan voor Koffi  e, Lunch, 
Diner of  kom Picknicken in het park!
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Het bestuur van Doarpsbelang Oentsjerk sprak het idee, dat de doelstellingen van de
activiteiten dorp overstijgend zijn en bestemd voor de gehele Trynwâldster mienskip,
bijzonder aan. Zo werd op 14 oktober het Winterconcert gehouden in Doarpshûs
Oerein en de Pauluskerk in Aldtsjerk. Het bestuur besloot de stichting ‘Trynwâlden op
de kaart’ hiervoor €200.- te doneren ter dekking van de kosten. 

Eenzaam… wat kun je er aan doen? (In eachje yn it seil: mei elkoar, foar elkoar)
Het mienskip-proefproject ‘In eachje yn it seil;  mei elkoar, foar elkoar’ beoogt mensen
bij elkaar te betrekken door op een respectvolle afstand begaan te zijn met het wel en
wee van de medemens. Om te voorkomen dat iemand ongemerkt tussen wal en schip
raakt.  

Dit proefproject is een initiatief van zorgcoöperatie Tirza en de Protestantse Gemeente
Trynwâlden. Hierbij wordt een beroep gedaan op vrijwilligers uit alle levensovertuigin-
gen en met uiteenlopende achtergronden. Ze gaat van start in Oentsjerk. Zijn er vragen
waar de vrijwilligers niet uitkomen of waarover ze willen overleggen, dan kunnen ze
terugvallen op de hulpverleners van het Dorpenteam, de zorgcoach van Tirza, de predi-
kant of KEARN. Gezien de vertrouwelijkheid en signaalfunctie worden de vrijwilligers
het komende halfjaar getraind via o.m. themabijeenkomsten, zoals ‘Wat is de taak en rol
van de vrijwilliger?’, ‘Hoe zorgzaam zijn we voor elkaar?’ en de workshop Eenzaamheid.
Voor 2018 zijn de workshops ‘Armoede’ en ‘Dementie’ gepland. Bericht volgt. 

Op donderdag 28 september werd de workshop Eenzaamheid gehouden in Pro Rege. Er
waren circa 50 belangstellenden.  In de inleiding werden kenmerkende voorbeelden van
eenzaamheid gegeven. Maar ook werd erop gewezen dat eenzaamheid niet eenduidig is.
Het komt zowel voor bij ouderen als bij jongeren, bij alleenstaanden maar ook binnen
gezinnen. Het is een strikt persoonlijk gevoel waarin sociale, emotionele en bestaans-
factoren een rol spelen. Denk aan ziekte, het verlies van een dierbare, ouder worden
(komt met gebreken) en het kleiner worden van netwerken binnen familie, vrienden en
verenigingen. Eenzaamheid heeft meestal een negatieve lading en is ook niet altijd
oplosbaar. De oorzaak en oplossingen verschillen van persoon tot persoon. Je moet
steeds de volgende criteria voor ogen houden: 1) er is tijd nodig, 2) bied een luisterend
oor, 3) oordeel niet, 4) het probleem is niet een-twee-drie op te lossen en 5) de betrok-
kene moet het (zelf) willen oplossen. En lukt het (nog) niet, dan is het helemaal geen
schande om hulp te vragen. Soms is iemand bij de hand nemen, een aanwijzing geven
al voldoende om het gevoel terug te krijgen er weer toe te doen, om het leven weer zin
te geven. Let wel; sommige mensen zijn ook tevreden alleen te zijn… 



kwaliteit
goede service

scherpe prijzen
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Op 14 december a.s. is er om 15.00 uur een Open Inloop in Heemstra State met koffie
en iets lekkers: een ontmoetingsuurtje voor bewoners, omwonenden, belangstellenden
en vrijwilligers. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met frouwina.vandek-
ken@kearn.nl.  

* Volgens het beschouwende artikel ‘Allemaal eenzaam’ van Margreet Vermeulen in de

Volkskrantbijlage Sir Edmund van 2 september j.l. wordt bij eenzaamheid vaak uitsluitend

aan oude mensen gedacht. Een kwaal die begint bij 65. Het tegendeel is waar. De een-

zaamheids-grafieken pieken rond het 35ste jaar en daarna weer bij boven 75. Juist als er in

je leven volop verandert ligt de eenzaamheid op de loer; denk aan verhuizingen, echtschei-

dingen, werkloosheid, financiële problemen. Dit is vaak tijdelijk. Rond je 60ste is het rustig.

Pas bij 75 jaar en ouder begint de eenzaamheid weer. Van deze leeftijdsgroep is volgens het

CBS 7% sterk eenzaam. Niet omdat ze oud zijn, maar door ziekte, verlies van de partner,

weinig financiële armslag, snelle veranderingen in de samenleving w.o. digitalisering van

contacten met familie, overheid en maatschappij. Eenzaamheid is een veelkoppig monster,

maar zeker geen typische ouderdomskwaal. 
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Interview Heiko Dijker

Een kleine twee jaar geleden zag ik de uit Oentsjerk
afkomstige tablaspeler Heiko Dijker optreden in het tv-
programma Podium Witteman. Dat zou een leuke kandi-
daat zijn om te interviewen, dacht ik meteen. Het viel
echter nog niet mee om een afspraak met Heiko te
maken, want hij woont niet meer in Friesland en boven-
dien reist hij de hele wereld over om op te treden en
workshops te geven. Uiteindelijk lukte het begin novem-
ber om hem te spreken te krijgen, toen hij in de buurt
was voor een optreden in de Grote Kerk in Dokkum.

Fijn dat we even tijd hebben voor een interview. Wat ga je spelen vanavond? 
We spelen de Nasadiya Sukta, een cantate voor sopraan, Indiase viool, tabla* en strijk-
orkest. Het is een ontmoeting tussen oosterse en westerse klassieke muziek. De Indiase
gedeelten worden voor een groot deel geïmproviseerd door violiste Lenneke van Staalen
en mijzelf, de westerse muziek is van de hand van dirigent Marien van Staalen.

Je treedt weinig op in het noorden. Hoe vind je het om hier weer te zijn?
Erg leuk! Mijn ouders komen vanavond ook. 

Je komt dus uit Oentsjerk, ben je daar ook geboren?
Nee, ik ben geboren in Groningen. Toen ik drie jaar was verhuisden mijn ouders naar
Oenkerk, naar de van Haersmasingel, waar ze nu nog wonen. Ik heb op de
Thrimwaldaschool in Gytsjerk gezeten en ging daarna naar het voortgezet onderwijs in
Leeuwarden. Na het behalen van mijn atheneumdiploma wist ik nog niet of ik wilde
gaan studeren, er was niet echt iets wat ik leuk vond. Toen besloot ik de wijde wereld
in te gaan. Ik wilde andere culturen zien, uit het gebaande pad stappen.

Je bent toen gaan liften. In je eentje?
Ja, het oorspronkelijke plan was om de hele wereld rond te gaan. Ik reisde door Oost-
Europa, Italië, Griekenland, Turkije, Iran, Afghanistan en Pakistan. Ik ben zeven maan-
den in Pakistan gebleven, ik werkte daar voor Artsen zonder Grenzen. Af en toe moest
ik wel werken om aan geld te komen. Daarna ben ik verder gereisd naar India.

De Koeketromp



Marko Kinderman  |  Rinia van Nautaweg 3k, Gytsjerk
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Hoe vond je het daar?
Geweldig! Ik voelde me meteen helemaal
thuis. De geuren, de kleuren, de cultuur…
Bij een concert van de beroemde klassieke
zangeres Kishori Amonkar hoorde ik de
tabla voor het eerst. Ik werd meteen gegre-
pen door de verschillende klankkleuren.
Het is een heel aparte klankwereld met
veel expressie. Dat raakte me heel diep. 
Ik had nog nooit een instrument bespeeld, wat achteraf misschien wel een voordeel
was, maar de tabla fascineerde me vanaf het begin. De dag na het concert kocht ik een
tabla voor 200 roepie en een lesboekje.

En toen?
Ik had al snel door dat ik toch wel een leraar nodig gehad om het instrument goed te
leren bespelen. Ik ben toen naar Zuid-India gegaan, naar het strandplaatsje Gokarna.
Het was een heilig dorpje met veel oude tempels. Mensen in een gastgezin hebben
me geholpen om een tablaleraar te vinden. Het was een geweldige tijd. ‘s Nachts sliep
ik buiten in een kokosnootplantage, overdag zwom ik in zee met dolfijnen om me
heen, heel paradijselijk. En ik speelde natuurlijk heel veel tabla.

Hoe lang ben je in India gebleven?
Mijn eerste reis heeft twee jaar geduurd. Toen moest ik weer terug naar Nederland
omdat mijn geld op was. Het was mijn bedoeling om te gaan studeren, iets met ont-
wikkelingswerk, maar op het laatste moment besloot ik het toch niet te doen: de tabla
liet me niet los en ik wilde mijn hart volgen. Dus ging ik weer terug naar India. Ik heb
drieënhalf jaar heen en weer gereisd. Ik kon daar leven van 100 gulden per maand: een
kamertje, eten en drinken, tabla-les etc.

Maar uiteindelijk ben je toch weer teruggegaan naar Nederland?
Ja. Een andere klassieke zangeres, die had lesgegeven aan het conservatorium in
Rotterdam, vertelde me dat daar een afdeling wereldmuziek was waar je ook tabla kon
studeren. Mijn moeder ging toen voor mij informeren en ik besloot die opleiding te
gaan doen. Ik heb daar mijn tablagoeroe ontmoet, Ustad Faiaz Khan, van wie ik de
fijne kneepjes heb geleerd. Met engelengeduld en heel veel discipline heeft hij me van
alles bijgebracht. Het was een bijzondere man, hij bezat een diepgang en een muzi-
kaliteit die bijna ongeëvenaard is. 



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



Wanneer ben je afgestudeerd?
In 2003. Al tijdens de opleiding kreeg ik verschillende aanbiedingen om te gaan
werken, onder andere bij het Scapino Ballet en de SKVR (Stichting Kunstzinnige
Vorming Rotterdam). En dat gaat nog steeds door, het loopt goed. Het wordt eigen-
lijk steeds leuker en mooier.

Kom je nog wel eens in India?
Ja, zeker twee keer per jaar. Ik ben daar erg dankbaar voor, het is heel inspirerend om
daar te zijn. Maar ik treed ook veel op in andere landen: China, Frankrijk, Duitsland,
Mexico… vaak met verschillende mensen en ensembles.

En vanavond dus in Dokkum met een strijkorkest. 

Zij spelen van bladmuziek, doe jij dat ook?
Nee, er is heel weinig genoteerd. Je creëert en componeert tijdens het spelen. Het is
voor 90% improviseren. Je hebt met enorm veel details te maken, met heel veel regels.
Het klinkt tegenstrijdig, maar hoe meer je die regels beheerst, hoe meer vrijheid je
krijgt. Je speelt vanuit je eigen wezen. 

Je hebt best een druk leven. Heb je nog wel tijd voor hobby's?
Hobby's? (Lachend:) Eh… wat zijn dat? Ik ben niet zo van de hobby's. Dit is mijn
passie: tabla spelen, reizen, mensen ontmoeten. En ik hou ook veel van de natuur, ik
mag graag in de Himalaya wandelen, op 3000 tot 4000 m hoogte. Prachtig is het daar.

Tot slot: heb je nog wensen of plannen voor de toekomst?
Zo doorgaan! Eens in de paar jaar kijk ik welke projecten goed lopen.
Dan maak ik de balans op: op welke manier ga ik door, hoe wil ik
verder met mijn instrument? Binnenkort is er een nieuw project met
harp en tabla. En zo komen er wel meer dingen op mijn pad die leuk
zijn om te doen. Ik probeer mijn dromen na te leven, en de meeste
dromen worden dan wel concreet.

Heiko, bedankt en heel veel succes!
Sietske Boonstra

*De tabla is het meest gebruikte ritmische begeleidingsinstrument in de Hindoestaanse muziek. Behalve
in India en aangrenzende landen, wordt de tabla ook veelvuldig in moderne fusion gebruikt. De tabla
bestaat (als bijvoorbeeld bongo's) uit twee trommels, en wordt tweehandig bespeeld: elke hand heeft zijn
eigen trommel. De rechterhand bespeelt de houten dayan (de eigenlijke tabla), de linkerhand de van koper
of klei gemaakte bayan, die een diepere klank heeft. (Bron Wikipedia)
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Het meest complete
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Kunst in de kerk 2018 

In de twee weken voor Pasen, van 19 tot en met 28 maart 2018, wordt in de Pauluskerk
aan de Van Sminiaweg in Aldtsjerk de jaarlijkse expositie van amateurkunst uit de
Trynwâlden georganiseerd. Deze keer rond het thema ‘Ontmoeting’, bij uitstek een tref-
woord dat bij Pasen past, zowel bij de lijdenstijd als bij de bevrijding van Pasen. Het
leven kan ook vol verwachting zijn: nieuw leven, waardevolle contacten, steun aan elkaar.
Het kerkgebouw als open huis (het jaarthema van de PGT), juist ook voor de kunst. 

De voorbereidingsgroep roept alle inwoners van de Trynwâlden op
om mee te doen. Vorig jaar zagen we in de Martinuskerk in Gytsjerk
veel mooie werken, die extra in de schijnwerpers konden staan. In
2018 is er in de Pauluskerk weer een goede gelegenheid om met uw
werk naar buiten te treden voor een belangstellend publiek. Vorig
jaar bezochten rond 300 mensen de expositie in Gytsjerk. Dat
aantal hopen we in Aldtsjerk ook weer te halen. 

Kunstwerken kunnen divers zijn: schilderijen, beelden, tekeningen, woordcomposities,
gedichten, bloemschikkingen, textiele werken, foto’s, columns etc. In de eerste week zijn
er ’s avonds muzikale bijdragen te horen. In de tweede ,en stille , week worden er drie
vespers georganiseerd door de Oecumenische Werkgroep Trynwâlden (OWT). De expo-
sitie is dit jaar ook op zondagmiddag 25 maart open. De toegang is gratis. 

De opening van de expositie is op maandag 19 maart 2017 om 19.00 uur. Daarna zijn
de openingstijden als volgt:
Overdag 15.00-17.00 uur
‘s Avonds 19.00-21.00 uur 
Zaterdag 15.00-17.00 uur 
Zondag 14.30-17.00 uur 

De kunstenaars wordt gevraagd hun werk in te leveren op zaterdag 3 maart tussen 11 en
12 uur. Dit is twee weken eerder dan gebruikelijk. Deze keer wordt er namelijk een boekje
gemaakt met foto’s van de geëxposeerde kunstwerken, met de namen van de exposanten
en hun eventuele e-mailadres. Dat vraagt vanzelfsprekend meer voorbereidingstijd. De
werken kunnen weer worden opgehaald op zaterdag 31 maart tussen 11 en 12 uur. 

Opgave voor deelname bij Corrie Ringleve;  telefoon 058-2560651 
of liefst per e-mail: corring@kpnplanet.nl  (graag vóór 14 februari 2018). 

Kijk voor het laatste nieuws op www.facebook.com/KunstindekerkTrynwalden. 
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WIERSMA OENKERK

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

• Telefoon: 058 - 256 11 87



Worstactie KF De Wâlden 

Het is alweer bijna zo ver! De traditionele droge worstactie van
KF De Wâlden staat weer voor de deur. Dit jaar is de worstac-
tie gepland op maandag 11 en dinsdag 12 december 2017. Op
deze dagen kunt u vanaf 17.30 uur de leden van De Wâlden aan
de deur verwachten met de vraag of u droge worst (van Slagerij
Rijpma in Gytsjerk) wilt kopen, om de korfbalvereniging finan-
cieel een steuntje in de rug te geven. 

Mocht u geen behoefte hebben aan deze droge worst, dan is
een vrijwillige bijdrage ook van harte welkom. Steunt u KF De
Wâlden ook? Tot ziens op de sportvelden of in de zaal.

Met vriendelijke groet, Sponsorcommissie KF De Wâlden, www.kfdewalden.nl 

Open inloop in Heemstra State een succes! 

In de aanloop naar een nieuwe invulling van activiteiten in Heemstra State voor de
oudere inwoners van de Trynwâlden, was er op woensdag 15 november j.l. een Open
Inloop georganiseerd. Hiervoor waren de bewoners van Van Welderen State,
Rengershiem en Reinstein uitgenodigd. Van 10.00 tot 11.30 uur was er gelegenheid
om samen koffie te drinken, oude banden weer aan te halen, nieuwtjes uit te wisse-
len, afspraken te maken en spelletjes te doen. Rond de twintig inwoners hadden de
uitnodiging geaccepteerd. 

Vol verwachting klopte het hart (de tijd van het jaar, nietwaar?) van bewoners, vrijwil-
ligers en de organisatoren van KEARN, Thuiszorg Het Friese Land, zorgorganisatie De
Friese Wouden en Patyna. Het was immers lang geleden dat iets dergelijks werd geor-
ganiseerd. Na tienen was de spanning eraf, de koffie ingeschonken en de koeken uit-
gedeeld: de ontvangsthal van Heemstra State was als vanouds gevuld met vrolijke
mensen die genoten van deze eerste Open Inloop en van elkaar. Eerstvolgende Open
Inloop-activiteiten zijn een lezing over de historie van de Trynwâlden en een workshop
Kerstbloemstuk maken. Nader bericht volgt! Of bel KEARN: 0610181247.
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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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Tirza wijst de weg 
in het doolhof van zorg en welzijn 

In 2015 stak een groep bevlogen mensen in de Trynwâlden de koppen bij elkaar, om een antwoord te
formuleren op de stortvloed van veranderingen en verwarring in zorg en welzijn vanuit Den Haag.  

Zo was het
Ruim een jaar daarvoor moesten van vrijwel de ene op de andere dag de gemeenten
de uitvoering van de oude en nieuwe zorg- en welzijnswetten overnemen, hoewel zij
daar amper op voorbereid waren. Zelfs de budgetten waren nog niet eens bekend. Dit
ging samen met het opheffen van tal van verzorgingshuizen in het hele land. De tover-
woorden waren ‘participatiemaatschappij’ en ‘zelfredzaamheid’. Kort samengevat: ‘Je
redt je kont maar en we zien wel wat het wordt.’

It kin net, it moat oars!
Ook de inwoners van de Trynwâlden ontkwamen hier niet aan.
Een bijzondere omstandigheid hierbij was, en is nog, dat de
dorpen in de Trynwâlden veel oudere inwoners tellen. Maar
dat maakt je niet automatisch ook wijzer als je de zorg zoekt
die bij je past. Overigens, ook jongere mensen zochten vaak
tevergeefs de juiste ingang. Teveel mensen dreigden of de ver-
keerde verwijzing, de verkeerde zorg of onvoldoende zorg of te
dure zorg te krijgen. Reden waarom in 2015 bezorgde
Trynwâldsters concludeerden ‘It kin net, it moat oars.’ Zij rich-
ten de zorgcoöperatie Tirza op. 

Van Tirza naar Rika naar de Trynwâlden
Begin 2016 hadden zij de coöperatie opgetuigd en contact gelegd met Rika de Jong-
Woudwijk uit Hantumhuizen. Zij mocht zich al jaren zorgcoach noemen en had zich
van meet af aan verdiept in zowel de oude als de nieuwe situatie en wetgeving, wist
hoe de hazen liepen, bij welk loket voor welke soort zorg aangeklopt moest worden,
aan welke touwtjes moest worden getrokken bij gemeenten, instanties en organisa-
ties. Met name ook had zij zich verdiept in de voorwaarden voor het verkrijgen van
het PGB : het persoons gebonden budget. Ze gingen de samenwerking aan. In april
2016 ging ze van start als zorgcoach bij Tirza. Onafhankelijk, aan niets en niemand
gebonden, alleen verantwoording schuldig aan Tirza en de inwoners van de
Trynwâlden die haar hulp nodig hadden.
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En hoe is het nu?
Tirza is nog steeds een unicum in zorg- en welzijnsland. Haar doelstelling is onveran-
derd: de inwoners van de Trynwâlden te helpen op een verantwoorde manier langer
thuis te wonen en waar mogelijk initiatieven te ontwikkelen voor kleinschalige woon-
zorgvoorzieningen dicht bij huis. En daar zit hem de crux. Het zorglandschap is op
plaatsen zo ingewikkeld en onoverzichtelijk geworden dat men door de bomen het bos
niet meer ziet. Daardoor blijven mogelijkheden onbenut, wordt verkeerde of te dure
zorg ingezet, vallen er hiaten in de zorg, sluiten vraag en aanbod, ook van instanties,
niet op elkaar aan; krijgt men het gevoel van het kastje naar de muur te worden
gestuurd. Waar moet je zijn? Wie kun je nog vertrouwen? Waar kun je nog van op aan?
Is Rika van Tirza dan de heldin die het allemaal wel even zal oplossen? Nee; ze is zorg-
coach en geen wonderdoener. Maar ze weet bovengemiddeld veel van zorg en welzijn.
Ze weet ook bij wie, waar en wanneer je voor wat aan moet kloppen. Maar bovenal kan
Rika ontzettend goed luisteren. Ze ontrafelt elke zorgvraag, zodat er geen tijd en geld
verloren gaat met het zoeken op de verkeerde plaats naar de verkeerde hulp. En ze
helpt bij het invullen van de benodigde formulieren als de aanvrager er niet uitkomt.
Wat ze niet doet is zelf zorg verlenen. Ze wijst de weg, wijst op de voetangels en klem-
men, verdedigt uw zorg en welzijnsbelangen…  maar de aanvrager heeft altijd het laat-
ste woord. Die beslist, die beheert het geld, voert zelf de regie.

Rika is niet wijs, ze doet het voor niks. 
Rika werkt 4 uur in de week voor Tirza. Haar huisbezoeken, adviezen en eventuele
bezoeken aan haar wekelijkse spreekuur op donderdagmiddag in de huisartsenprak-
tijk in Oentsjerk zijn gratis, omdat ze wordt betaald uit de algemene middelen. Omdat
ze geen enkel financieel belang dient, versterkt dat haar objectiviteit en onafhanke-
lijkheid. Als samen met de zorgvrager is vastgesteld welke oplossing het best passend
is, geeft ze ook inzicht in de kosten die de aanvrager bij de instantie die de oplossing
aanbiedt, kan verwachten. 

Het gaat niet om wie je bent, maar wie je kent
Voor het goed uitoefenen van haar taak heeft Rika regelmatig contact met alle
gemeentelijke instanties die zorg en welzijn in hun pakket hebben. Idem met verzeke-
raars, met alle thuiszorgorganisaties in de Trynwâlden, het Dorpenteam en KEARN,
NAH-zorg, Buurtzorg, bibliotheekvrijwilligers, kerkelijke organisaties, Dorpsbelangen,
de huisartsenpraktijk, it Aventoer, Moai Seldsum, Sa Leuk Hûs en andere gekwalifi-
ceerde aanbieders in de zorgsector. Ook mantelzorgers horen daar vanzelfsprekend
toe. Juist de mantelzorgers vormen het onmisbare element in oplossingen op maat in
de thuissituatie.



www.marten-atsma.nl

Marten Atsma
ARCHITECT
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Kennis voorkomt misverstanden 
In de Nederlandse grondwet staat dat je als burger zelf mag kiezen welke hulp bij je
past. Hoewel elke burger wordt geacht de wet te kennen, wordt dit voorrecht nog te
weinig toegepast. Dat is een van de redenen waarom het zorgaanbod vaak niet aan-
sluit op de zorgvraag. Dit leidt niet zelden tot ongewenste kostenverhoging, stress,
gezondheidsproblemen, maar ook soms ook tot het gevoel tot een keus gedwongen
te worden. De zorgcoach helpt dat voorkomen. Zij weegt alles tegen elkaar af maar lei-
dend is de zorgvraag. 

Tirza doet het goed
Ze heeft 37 mensen geadviseerd nadat ze waren doorverwezen door het TINZ, de huis-
arts en thuiszorgorganisaties, na aanmelding via hun netwerk van familie en buren,
Dorpsbelang, de Zorgboerderij en it Aventoer. Daarvan waren 7 mensen in de leeftijd
tot 23 jaar, 4 in de leeftijd van 23 tot 55 jaar en 26 in de leeftijd van 55 jaar en ouder.
De reden waarom ze zich wendden tot Tirza liepen uiteen van de afwijzing van een
PGB, dat door interventie van de zorgcoach alsnog werd toegekend; de afweging van
de voor- en nadelen van verhuizing; een ontoereikende zorgverlening die kon worden
omgezet, waardoor een beter inzicht werd verkregen, zorgde voor meer rust en finan-
ciële perikelen hielp voorkomen, tot en met het anders inrichten van zorg waardoor
overbelasting van de mantelzorger werd voorkomen. Alle inspanningen hebben er toe
geleid dat er minder opnames in een verpleeghuis nodig waren, het Dorpenteam
minder werd belast, eenzaamheid en overbelasting van mantelzorgers werd voorko-
men en de zelfredzaamheid en het welzijn werden bevorderd.

Word ook lid van Tirza
Tirza is een uniek, Trynwâldster burgerinitiatief. Alle inwoners van de Trynwâlden
kunnen gebruik maken van haar diensten. Met ingang van 2018 bedraagt het lidmaat-
schap slechts € 15.- per jaar. U kunt zich aanmelden door te bellen met 058-2562102
of 06-51258819of via het aanmeldingformulier op de website: www.tirzatrynwâlden.nl 

Oproep! Oproep! Oproep!

Het bestuur van ijsclub Gytsjerk is op
zoek naar 

nieuwe bestuursleden. 
Lijkt het jou leuk om je in 

de wintermaanden in te zetten 
voor de ijsclub? Mail dan naar 

ijsbaangytsjerk@mail.com



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

Griezelig… Zo was het in school de weken voor de herfstvakantie.
We hebben veel tijd besteed aan lezen rond het thema van de
kinderboekenweek. Dit werd afgesloten met een griezelcircuit waar
we met hulp van veel ouders allerlei leuke, griezelige en lekkere activiteiten deden.
Na de herfstvakantie zijn we begonnen met oriëntatie op een nieuwe methode voor
thematisch onderwijs. We zijn daarom op experimentele basis gestart met IPC
(International Primary Curriculum).  Een internationale methode waarin alle kerndoe-
len van de wereld oriënterende en kunstzinnige vakken thematisch aan wordt gebo-
den. Ook wordt er aandacht besteed aan internationale doelen. De methode is sterk
gericht op het vergroten van de 21e -eeuwse vaardigheden. Naast dat de methode erg
doelgericht is, is hij ook gewoon erg leuk! 

Groep 1/2 is bezig met het thema ‘het poppentheater’.
In de klas zijn verschillende hoeken ingericht met dit
thema. Kinderen kunnen bijvoorbeeld poppenkast
spelen, zelf in het theater staan of spelen een pren-
tenboek na. Dit spreekt uiteraard tot de verbeel-
ding…

In groep 3/4  is het thema ‘Speelgoed’.
Een thema wat natuurlijk uitstekend

past in deze Sinterklaastijd. Met medewerking van ouders en de Winkel
van Tryn ligt de klas inmiddels vol met nieuw en oud speelgoed én
door de kinderen zelfgemaakt speelgoed. De kinderen leren over de
geschiedenis van het speelgoed, leren waar het speelgoed van is gemaakt en uiteraard
wordt hun woordenschat flink uitgebreid. Op vrijdag 17 november werd een bezoek
gebracht aan het speelgoedmuseum in Roden een museum om te leren én te spelen.

In groep 5/6 is het thema om van te likkebaarden, namelijk chocola. De leerlingen
leren over geschiedenis van chocola, waar de cacaobomen groeien en hoe en nog veel
meer. Uiteraard mag de film Sjakie en de chocoladefabriek niet ontbreken. Juf Tamara
won met een actie op Facebook een regenboog aan Tony chocolade waar de leerlin-
gen een lekkere les over kregen. Ook werd er natuurlijk een bezoek gebracht aan Le
Bonbon. Hier kregen de leerlingen te zien hoe bonbons gemaakt worden.

In groep 7/8 is het thema de ruimte. Van allerlei informatie over de geschiedenis en
hedendaags aspecten van ruimte en ruimtereizen komt aan bod. Hoe ziet het heelal
eruit? Wat doet een astronaut nu eigenlijk precies? Genoeg vragen om het antwoord
op te willen weten en daarmee een zeer boeiend onderwerp.
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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

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

Snappet; het adaptieve onderwijsplatform
Net als op zo’n 2.000 andere basisscholen in Nederland,
werken wij inmiddels dagelijks in de klas met een tablet voor
elke leerling. Deze tablet dient als interactieve vervanging

voor de huidige (werk-)boeken. Op de Paadwizer zijn we met
dit onderwijsplatform gestart met de vakken rekenen en spel-
ling. Snappet belooft een verbeterd leerresultaat voor alle
leerlingen binnen een half jaar. De belangrijkste verklaringen

hiervoor zijn de feedbackmechanismen voor leerling en leerkracht. Leerlingen krijgen
direct feedback na elke opgave, weten aan welke leerdoelen ze werken en wat hun
voortgang op deze leerdoelen is. De leerkrachten zien de exacte ontwikkeling van elke
leerling en zien de vorderingen van de leerlingen ook tijdens de les, waardoor zij direct
en gemakkelijk in kunnen spelen op de situatie in de klas. Leerkrachten besparen tijd
zoals op nakijkwerk, administratie en lesvoorbereiding. Hierdoor is er meer ruimte
voor het geven van persoonlijke didactische ondersteuning. Eén van de belangrijkste
uitgangspunten van Snappet is: leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau
(adaptief) laten werken. De snelle leerlingen hoeven niet meer te wachten tot de hele

Op 3 november kwam de knutselkeet op school en maakten de leerlingen van groep
7/8 zelf een (water)raket. Ook bij de groepen 3-6 was er een bij het thema aansluitende
knutselopdracht bedacht. 

Naast het gewone schoolwerk hebben we veel aandacht voor sportieve activiteiten
gehad en hebben we ook voor Jantje Beton
actie gevoerd. Hiermee werd ook meer dan
€500 voor de school verdiend. De leerlingen
van de leerlingenraad hebben hiervoor leuk
buitenspelmateriaal gekocht. Op de foto ziet u
ze de bestelling uitpakken. 

Zoals u leest zijn we op de Opstap op een boei-
ende manier aan het leren. We vinden het heel
fijn dat we hierin zo’n positieve medewerking
van ouders en dorp krijgen!
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klas klaar is. Ze kunnen zelfstandig aan hun doelen werken en worden uitgedaagd,
doordat ze steeds iets moeilijkere opgaven krijgen.

Uganda-dag 
Voor de herfstvakantie kregen we
bezoek van een viertal mannen uit
Uganda namens de “Gifts of Life
Charity Organization”. Vanaf het
begin van het schooljaar hebben

we het wereldgeld gespaard voor deze christelijke non-profit organisatie in Uganda.
We konden ze die dag een cheque van € 365,51 aanbieden! Met het ingezamelde geld
willen ze een stuk land kopen om een community te bouwen waar onderwijs, onder-
dak en verzorging kan worden geboden aan kansarme kinderen en volwassenen. De
mannen uit Uganda hebben deze dag workshops bij ons op school verzorgd, om de
kinderen kennis te laten maken met hun cultuur. Om nog wat extra geld in te zame-
len, hebben de kinderen van onze school cup cakes ver-
kocht aan de ouders en andere belangstellenden. Ook
konden er zelfgemaakte spullen uit Uganda worden
gekocht, zoals armbandjes, houten beeldjes of
djembés. De mannen sloten deze dag af met een spet-
terend optreden met de kinderen op ons schoolplein.
Al met al was het een zeer geslaagde dag. 

Kastanjeboom op ons plein gerooid
Jarenlang heeft onze stoere kastanjeboom dienst gedaan als brenger van schaduw op
warme zonnige dagen. Op de laatste schooldag was het traditie om onder de boom
afscheid te nemen van het schooljaar... Helaas was de boom ziek en dat werd bij de
laatste storm maar al te goed duidelijk. Twee grote dikke takken braken af en het was
niet meer verantwoord om de boom te laten staan. De kinderen van groep 1 en 2
hebben op gepaste wijze afscheid genomen van de boom. Het was voor hen een kruip-
door-sluip-door klimfestijn! 

We gaan nadenken hoe we
deze lege plek weer gaan

opvullen...



NOVY-WARENHUIS, 
VAN SMINIAWEG 4

Bloemisterij
Koolhaas v.o.f.

Hoofdstraat 63, 9244 CM Beetsterzwaag

Tel. 0512  38 29 99 of 0512  52 20 93

Elke zaterdag op de markt in Gytsjerk 
van 08.00 - 12.00 uur
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Wie ontpopt zich tot een ware dirigent en wordt de Maestro van de Trynwâlden?
Wethouder Ellen Bruins Slot bewaakt de cultuur in Tytstjerksteradiel, maar hoe muzikaal is ze
en kan ze een orkest naar haar hand zetten? In het dagelijks leven zwaait Antsje Postma de scep-
ter op zorgboerderij It Aventoer in Oenkerk, maar is ze ook de baas op de bok? En zondags
preekt dominee Hille Vlasman de sterren van de hemel, maar is hij ook een tovenaar met de
baton?

Zaterdag 2 december ontdekken we het. Dan organiseert brassband De Bazuin Oenkerk haar
jaarlijkse verenigingsconcert. Dit jaar gieten we dat in de mal van het populaire tv-programma
Maestro, waar bekende Nederlanders laten zien of er een dirigent in hen schuilt.
In Oenkerk strijden drie bekende streekgenoten om de titel Maestro van de Trynwâlden. Zij gaan
de uitdaging aan om zich in korte tijd te ontwikkelen tot dirigent van brassband De Bazuin
Oenkerk.

Oenkerk, november 2017:
Ellen Bruins Slot, Antsje Postma en Hille Vlasman zijn zo stoer om voor het orkest te gaan staan
en te proberen de zeventig muzikanten van De Bazuin binnen de stokken te houden en de jury
omver te blazen. Die deskundige jury, die beoordeelt hoe ze zich er doorheen slaan, bestaat uit
muzikanten en dirigenten Trienke Gietema, Jaap Wils en Sietse Hamersma.

De kandidaten worden beurtelings begeleid door het A- en B orkest van de vereniging. Bazuin
A is het vlaggenschip en opereert al jaren aan de top van Nederland. Op de laatste Nederlandse
Brassband Kampioenschappen in Utrecht greep het orkest onder leiding van Klaas van der
Woude het brons.
De Bazuin B komt succesvol uit in de tweede divisie en is een veelzijdig en drukbezet orkest dat
het jaar rond door de hele provincie optreedt. Van wedstrijden tot jazzconcerten, van kerkdien-
sten tot klassieke optredens, B is van alle muzikale markten thuis. Dirigent Sietse Hamersma
zwaait de scepter bij de fanatieke groep muzikanten.
De jongste muzikanten kunnen hun talent ontwikkelen bij het C-orkest, de kweekvijver van de
vereniging. Dirigent Trienke Gietema heeft leiding over deze enthousiaste blazers.
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Kunst in Oentsjerk 9: Hermen, Marot, Coulon en Ottema 

In 1676 had Prinses Albertine Agnes van Oranje-Nassau,
dochter van Prins Frederik Hendrik en kleindochter van
Koning Willem I van Oranje, een landgoed gekocht in het
huidige Oranjewoud. Ze liet er lange lanen, singels en
tuinen in barokstijl aanleggen. Na haar overlijden in 1696
heeft haar schoondochter Amalia, prinses Henriëtte Amalia
van Anhalt-Dessau, prinses van Nassau-Dietz (Kleef 1666 –
Diez an der Lahn 1726) dit geërfd. Architect en graveur
Daniël Marot (Parijs 1661 – Den Haag 1752), bekend van
Paleis Het Loo en zijn vele gravures met behang-, damast-,
meubel- en tuinontwerpen, ontwierp Paleis Oranjewoud in
classicistische barokstijl. De twee vleugels verrezen en het
begin van een grote formele tuin waarvan de lengteas nog
zichtbaar is.

Hugenoten
Zijn tussen 1681-1684 in Marseille geboren leerling Anthony, ook Anthonie of
Antonius, Coulon, behoorde tot de eind zeventiende eeuw naar Amsterdam gevluchte
hugenoten. Anthony trouwde in 1710 in Leeuwarden en overleed daar in 1753. Hij
werkte in de stijl van Marot, zoon van eveneens architect en graveur Jean Marot (1619-
1679). De Marots, ook hugenoten waren na de opheffing van het edict van Nantes naar
De Republiek gevlucht. Daniël kwam hier in dienst bij koning-stadhouder Willem III
en Friese stadhouders. Hij bracht de Lodewijk XIV stijl naar Nederland en Engeland
en ontwierp interieurs en gebouwen als Hampton Court Palace, paleistuinen en het
interieur van de Trêveszaal. Het Coulonhuis in Leeuwarden is een voorbeeld van
Coulons 'Hollandse' Lodewijk XIV(barok)-stijl, die grote invloed heeft gehad op de
18de eeuwse bouwstijl in Leeuwarden en Fryslân. Anthony bouwde zijn Coulonhûs in
1713 voor zichzelf en zijn gezin.

Fokma
Het pand met omlijste middeningang en vensters erboven, geblokte kroonlijst en
dubbele stoep met hek is sinds 1938 het onderkomen van de Fryske Akademy. In 1958
verwierf de Academie het Coulonhuis waaraan, na een geldinzamelingsactie van
Friese gemeenten, een hoekpand is toegevoegd van ir. J.E. Wiersma.* In 1960, tijdens
de wederopbouw, is een kunstwerk geplaatst van de op 27 maart 1927 in Oranjewoud
(Heerenveen) geboren Chris, voluit Christiaan-Willem Fokma. De veelzijdige kunste-
naar had meerdere ateliers in de Hoogstraat 8 in Leeuwarden en werkte en woonde
daar tot hij naar Frankrijk verhuisde, waar hij op 12 december 2012 in Carhaix-
Plouguer (Finistère) overleed. 
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Op de hoek Doelestraat/ Groeneweg prijken op 23 vierkante
blokken met uitgehouwen gewestnamen polychrome wapens
in reliëf.

Bestemming
De bij Simmer 2000 door Historisch Centrum Leeuwarden
uitgebrachte Stadswandeling langs bekende Leeuwarder
Monumenten, vermeldt dat in het Coulonhuis in de stijlkamer
(voormalige woonkamer) portretten van de familie Coulon en
het fraai beschilderde plafond bewaard bleven. De schouw
had aan weerszijden hermen en erboven een spiegel en schil-
der-stuk. Verder zijn er een gebeeldhouwde trapleuning, in
de gang stucversiering die Aurora toont en een entreepartij
en vensters uit de 19de eeuw. Nanne Ottema kocht het
Coulonhuis in 1838 en heeft het interieur aangevuld met
stukken van elders, waaronder antiek beschilderd behang in
Lodewijk XV-stijl. Datzelfde jaar gaf hij het pand in gebruik
aan de net opgerichte Fryske Akademy. In De iepening fen de
Fryske Akademy, Utjown fen Van Gorcum & Comp. N.V.to Assen,
1938, schrijft Ottema op bladzijden 28-30: 

Het Coulon-Huis
Dr. Ozinga heeft ons bewezen, dat wij het gebouw waaruit de eerste samenwerking van
Daniël Marot met zijne medewerkers de Coulons en de Friesche stadhouders blijkt,
ver buiten onze provincie moeten zoeken. Prinses Amalia van Anhalt-Dessau wilde na
den dood van haren man Hendrik Casimir de tweede, zich met hare dochters weer ves-

tigen in haar vaderland. Daniël Marot had zijn grooten
beschermer Stadhouder Willem III koning van Engeland
verloren en moest dus dit land, waar hij voortaan zijn
arbeidsveld miste, verlaten. In verband daarmee zien
wij Marot niet naar den Haag terugkeeren, doch zich, in
dit tweede stadhouderlooze tijdperk in Holland, vesti-
gen te Amsterdam, de wereldstad, die toen geheel den
boventoon in de Verenigde Provinciën voerde.

Reeds sinds 1696 heeft Amalia van Anhalt contact met
Marot gekregen en is een opdracht, het stadhouderlijk
buitenverblijf te Oranjewoud te verbouwen, hiervan het
gevolg. Uit de teekening van Pronk uit 1732 is het bui-
tenaanzicht van dit gebouw ons bekend, doch helaas
het huis zelf is geheel verdwenen. 



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.



41

De Koeketromp

Ik houd het echter voor mogelijk en vind het zelfs zeer
waarschijnlijk, dat de meesterlijke zandsteenen
‘hermen’, meer dan levensgroote bustes op zuilvormige
voetstukken, versierd in Daniël Marot stijl, die thans het
park van Stania State sieren, afkomstig zijn van, of
althans in zeer nauw verband staan met den verbouw van
Oranjewoud onder leiding van Marot. Deze tuinbeelden,
die in de 19e eeuw in Beetsterzwaag stonden, werden
door het Bestuur van de Annette van Boelens-Stichting
aan het Friesch Genootschap geschonken.”

Werk van wegbereiders als Marot en Coulon en onder-
zoek door leden van de Fryske Akademy, het Friesch
Genootschap, Fries Museum en Sint Antoon stimuleerde
de waardering voor cultuurhistorisch erfgoed waartoe
ook de ‘meesterlijke’ hermen bij Stania behoorden. 

* Later verkreeg de Fryske Akademy nog de aan de tuin grenzende Noorderkerk, nu
congrescentrum ‘It Aljemint.’

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

Illustraties, bronnen
Jacob Gole (1660–1737) Daniël Marot, gravure, Rijksmuseum Amsterdam 
Louis Volders (ca.1660-1711) Prinses Henriëtte Amalia van Anhalt-Dessau, ca. 1695, olie-
verf/doek, Koninklijkeverzamelingen.nl
Zwart-witfoto’s Coulonhuis, J.A. Ton van der Wal, RCE.nl
www.landgoedoranjewoud.com; www.oks.nl; historischcentrumleeuwarden.nl; rkd.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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Haven Gytsjerk zoekt enthousiaste bestuursleden

Sinds jaar en dag bezit Gytsjerk een aantrekkelijke jachthaven, beheerd door het
bestuur van de stichting ter bevordering van de watersport in de Trynwalden en oms-
treken. Vele bootjesliefhebbers hanteren de haven als uitgangspunt voor een prach-
tige vaartocht over de Grote Wielen, Sierdswielen en Houtwielen. Voor elektrische
boten is het vaargebied onlangs uitgebreid met een fraaie ‘electric-only route’, waar-
door via Ryptsjerk, Feanwâldsterwal en De Valom, de Zwemmer bereikt kan worden.

Voor grote boten biedt de haven eveneens een uitstekend uitgangspunt, voor het
bevaren, via de route ‘Oud Deel’ of Murk, van de schitterende en uitgebreide waterge-
bieden rond Earnewâld, Grou, Snits, Heeg en Lauwersoog. 

Om de haven voor de kleine beurs aan-
trekkelijk te houden hanteert het
bestuur een geringe huurprijs voor een
ligplaats. Voor meer informatie verwijs
ik u hiervoor naar de website van de
stichting (www.wachthavengytsjerk.nl)
Het bestuur is, naast het verhuren van
de ligplaatsen, verantwoordelijk voor
het onderhoud van de haven, het uit-
breiden van de voorzieningen en het
organiseren van een jaarlijkse water-

sportactiviteit. Afgelopen jaren is de kadewand vernieuwd, een schiphuis gereali-
seerd, is er opnieuw bestraat en is de watersporthelling vernieuwd.

Tevens is verlichting en elektriciteit aangebracht, zodat respectievelijk minder vanda-
lisme en diefstal plaatsvindt en er de mogelijk bestaat om lichte werkzaamheden aan
de boten uit te voeren en accu’s op te laden. Als activiteit is kortgeleden een haven-
fair georganiseerd, waarbij allerlei (watersport) artikelen te koop werden aangeboden
en vaartochten konden worden gemaakt met een snelle boot van de brandweer en met
een elektrische sloep. Tevens was de Gytsjerkster brandweer aanwezig voor een
demonstratie, werden palingen gerookt en werd voorlichting gegeven door medewer-
kers van de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij. Helaas gooide de regen,
later op de middag, roet in het eten. Om de watersport en uiteraard de haven van
Gytsjerk te promoten zal voortaan jaarlijks een dergelijke activiteit door het bestuur
worden georganiseerd. 

Qua onderhoud en innovaties in de haven denkt het bestuur na over het vervangen
van de meerpalen in de haven en tevens het iets breder maken van de ligplaatsen. Dit
laatste omdat een tendens zichtbaar is dat de stalen roeischouwtjes aan het verdwij-
nen zijn en dat de kunststof en iets bredere visboten, door hun geringere onderhoud,
steeds meer in trek zijn. Tevens zal het bestuur trachten in de haven een watertappunt
aan te brengen, waarmee de grotere boten in de haven hun watertank kunnen vullen.



www.dieklus.nl

PARKET, LAMINAAT EN PVC
schuren, onderhouden  

en leggen

TEGELWERK 
badkamer, toilet, vloeren  

en terrassen

MEUBELS EN TRAPPEN 
renoveren, kleuren  

en herstellen

TIMMERWERKEN 
onderhoud, verbouw  

en gevelbekleding

Simke Kloostermanstraat 20 • Gytsjerk • 06 - 21 50 08 72 • info@dieklus.nl

Uw allround
klussenbedrijf 

uit Gytsjerk!

 Bel Dieter: 

06 - 21 50 08 72

Rinia van Nautaweg 44/C, 9061 AH Giekerk

Telefoon 058 256 14 82
www.kapsalonvonk.nl



Al met al vele activiteiten waarmee het bestuur van de haven druk doende mee is en
waar ook extra bestuurlijke menskracht voor nodig is. 

Gezien de leeftijd van de bestuursleden en de veelheid van
activiteiten zoekt de stichting vrijwilligers (niet noodzakelijk
huurders van een ligplaats) die zich willen inzetten als
bestuurder van de haven. Op dit moment is behoefte aan een
bestuurslid die ervaring heeft of zich wil inzetten voor het
organiseren van watersportactiviteiten en voor een bestuurs-
lid die het secretariaat van de stichting wil beheren. 

De bestuursfuncties worden niet bezoldigd. Wel organiseert het bestuur voor haar
leden een jaarlijkse watersportactiviteit, waaraan de bestuursleden kosteloos kunnen
deelnemen. Als uw interesse is gewekt, verzoek ik u contact op te nemen met mij. Ik
kan u vervolgens nader inlichten over de inhoud van de activiteiten en u uitnodigen
voor een eerste oriënterende bestuursvergadering.

Met vriendelijke groet, Anne Tolsma, 
voorzitter stichting ter bevordering van de watersport in de Trynwâlden e.o., 
Singel 10, 9061 AR Gytsjerk. 
Telefoon:  06-20368004. 
Mail: anne.arnold.tolsma@gmail.com

Werkgroep Trynwalden-Roemenië

Zo nu en dan bereikt ons de vraag of de werkgroep Trynwâlden-Roemenië nog actief
is. Wel nu, we zijn nog steeds actief!  Sinds een aantal jaren in beperkte vorm omdat
we niet meer over opslagruimte beschikken. Maar u kunt nog steeds kleding inleve-
ren. De Roemenië werkgroep in Zwaagwesteinde neemt de door u bij ons ingeleverde
kleding mee en zorgt er voor dat deze op de juiste plek terechtkomt.

Zij bieden, net als wij deden, al jarenlang hulp aan de inwoners in Roemeens
Moldavië en kennen daar eveneens de levensomstandigheden bijzonder goed. Wat
kunt u inleveren? Alleen kleding, beddengoed, schoenen en klein speelgoed.
De gebrachte spullen moeten schoon en heel zijn. Waar en wanneer kunt u kleding
inleveren? Elke dag bij Elly Kuypers, Douwelaan 41 in Oentsjerk. Bij afwezigheid van
Elly kunt u de spullen achter in het tuinhuisje neerzetten!

Werkgroep Trynwâlden-Roemenië
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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



Van de feestcommissie; hallo dorpsgenoten! 

Waar het weer nu nog grijs en grauw is, hopen wij op prachtig zonnig weer in het derde
weekend van mei. Dit weekend, 17 t/m 20 mei, staat in het teken van het Oentsjerkster
dorpsfeest 2018. Een extra lang weekend, dit in verband met het pinksterweekend. De
dorpsfeestcommissie heeft dit weekend wederom vastgelegd om voor jong en oud
activiteiten te organiseren. De activiteiten van afgelopen jaar zijn alle naar volle tevre-
denheid van de organisatie verlopen. Ze werden goed bezocht! Donderdagavond werd
er door 18 teams gevolleybald. Er werd naar hartenlust gespeeld; enkele keren een
felle strijd, maar altijd sportief. Exact wat men verwacht bij deze dorpsvolleybalavond.
De avond werd afgesloten in de verwarmde feesttent.

De vrijdag stond in het teken van de leerlingen van beide basisscholen. De leerlingen
mochten hun mooiste acts op het podium laten zien. Van zang, dans en muziek tot
prachtige toneelstukjes; van alles kwam voorbij. Rond twaalf uur was er voor elke leer-
lingen een bakje patat met een glaasje limonade. Vanaf 13uur was het tijd voor een
vossenjacht voor de jongste jeugd, en een sport en spel parcours voor de groepen 5
tot en met 8. Rond half drie werden de activiteiten afgerond.

Op vrijdagavond een grootse bingo. Met z’n 130 bezoekers was dit een succes. Onder
leiding van onze vermomde bingomeester Johnny de Vries, de zeer veelzijdig kroeg-
baas uit Kollum, werden alle prijzen verdeeld en gingen zeer veel dorpsgenoten met
een goed gevoel naar huis. Naast het omroepen van de bingogetallen, zong onze bin-
gomeester tussen de bedrijven door ook nog enkele liedjes. Een geslaagde bingo!
Vervolgens werd de tent omgebouwd tot feestzaal waarin Freeway tot ’s nachts 2uur
de feestavond verzorgde. 

Op zaterdag stond de mudrun gepland. De mudrun was een groot succes, vele oudere
en jongere dorpsgenoten zijn met een nat pak terug gekomen. Dankzij de sponsoren van
dit onderdeel, kregen alle deelnemers enkele gadgets mee naar huis als aandenken aan
hun run door de prachtige Trynwâlden. Ook in 2018 komt er natuurlijk een vervolg op
deze run. Zaterdagmiddag werd het dorpsfeest afgesloten met een dorpsbarbecue.
Onder gunstige omstandigheden werd er gesmuld van de heerlijke gerechten. Folkert-
Hans Tolsma, die de muzikale omlijsting verzorgde, maakte de avond compleet

In 2018 zal de optocht ook weer onderdeel zijn van het feestprogramma. Volgens ons als
organisatie een onmisbaar item tijdens het dorpsfeest. De commissie heeft er voor geko-
zen de optocht eens in de twee jaar in het programma te zetten. Zo blijft het een speciale
activiteit, welke tot veel onderlinge samenwerking in het dorp leidt. In komende editie
van de Koeketromp komen we terug op het hoe en wat betreffende de optocht. 
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Heemstrasingel 8 / 9062 GG Oentsjerk
tel.: (058) 256 12 30 / mobiel: 06 - 516 277 40
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Afgelopen jaar was ook het afscheid van twee trouwe dorpsfeestcommissieleden.
Richard Adema en Mieneke de Jager. Zij hebben beide respectievelijk 19 en 17 jaar
lang deel uit gemaakt van deze prachtige commissie. Nogmaals hartelijk bedankt voor
jullie jaren lange steun! Waar mensen vertrekken, komen er ook nieuwe commissiele-
den voor terug. Rennie Venema en Karina Wijnstra komen onze team versterken.

Dit betekent dat de commissie op dit moment uit zeven leden bestaat namelijk:
Gerard de Haan, Niels Kinderman, Klaas Jan Bosma, Vera van der Beek, Renny
Wieringa, Ruurt Postma en twee voornoemde dames. Wij zijn nog op zoek naar een
mannelijk commissielid om ons te komen versterken. Vind jij het leuk om met een
gezellige ploeg een prachtig dorpsfeest te organiseren? Je weet ons te vinden!

Als laatste willen we iedereen bedanken, die op wat voor manier dan ook een bijdrage
heeft geleverd aan het dorpsfeest afgelopen jaar. We hopen dat we komend jaar
wederom een beroep op jullie kunnen en mogen doen. Mede door jullie steun, dan
wel financieel, dan wel als vrijwilliger, kunnen er blijvend mooie activiteiten voor jong
en oud georganiseerd worden.

Namens dorpsfeestcommissie Oentsjerk,
Ruurt Postma

Agenda fan de Vrouwen van Nu  

(Desimber 2017)

Wo 6/12: Gespreksgroep 55+ Heemstrastate (10 oere)

To 7/12: Kofjekuier Wapen fan Fryslân (9.30 oere bakje kofje en 10 oere kuierje)

Wo 13/12: Breidkafee Wapen fan Fryslân (19.30 oere)

To 14/12: Krystworkshop 

Fr 15/12: Krystkofjetafel mei Douwe Kootstra yn de Trochreed

To 21/12: Kofjekuier Wapen fan Fryslân (9.30 oere bakje kofje en 10 oere kuierje).



DE LEKKERSTE KOEK
VINDT U BIJ  DE
NEDERLANDSE

KOEKKAMPIOEN!

Ambachtelijke bakkerij Braaksma - Van Haersmasingel 2 - Oenkerk
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Wolkom by ús yn 2018!
Lancering website Bijwiewiljijslapen?

Leeuwarden heeft onvoldoende overnachtingsplekken om alle verwachte bezoekers in
2018, het jaar waarin Leeuwarden-Fryslân de culturele hoofdstad van Europa is, onder
te brengen. In de Friese provincie is wél meer dan genoeg capaciteit, bij kleinschalige
accommodaties op prachtige locaties mét cultuurhistorie. Leeuwarden-Fryslân 2018
gaat over Leeuwarden én Fryslân, dus moeten bezoekers actief uitgenodigd worden
om het culturele jaar door heel Friesland te beleven.
Kleine ondernemers kunnen moeilijk opboksen tegen de grote hotels met hoge mar-
ketingbudgetten. Daarom slaan 12 kleine recreatie-ondernemers uit Noordoost-
Friesland de handen ineen met het initiatief Wolkom by ús yn 2018. Zij lanceren van-
daag www.bijwiewiljijslapen.nl.
De ondernemers willen met www.bijwiewiljijslapen.nl bezoekers van Leeuwarden-
Fryslân 2018 verleiden om juist bij hen te komen logeren. Want natuurlijk zijn er de
grote hotelketens, maar wil je het échte Fryslân beleven dan logeer je bij één van de
kleinschalige accommodaties in de provincie. En bij de leukste gastheren (m/v) van
Friesland!
De 12 ondernemers gooien het hierbij over een heel andere boeg: juist géén website
vol foto’s van vakantiehuizen en kamers. Nee, foto’s en filmpjes van de gastheren
(m/v) zelf! Want is het niet veel leuker om te kiezen bij wie je wilt slapen? In plaats van
waar of waarin?
Het succes van programma’s als Ik Vertrek en Bed & Breakfast laat zien dat ontzettend
veel mensen nieuwsgierig zijn naar: wie zijn toch die mensen die in the middle of now-
here een B&B of camping beginnen? Wat beweegt hen? Die vraag staat centraal op
www.bijwiewiljijslapen.nl.
Door middel van 12 korte filmpjes met een knipoog, gemaakt door filmmaker/foto-
graaf Laura Zwaneveld, leer je de gastheren (m/v) kennen. Elke keer dat je op de rode
knop drukt, krijg je een filmpje te zien.
Druk 12 keer om alle ‘zegeltjes’ op de
kaart te plakken, en ze allemaal te zien.
Het is moeilijk om hiertussen niet
iemand te vinden met wie je een klik
hebt.
Hoe leuk is het om te slapen bij
iemand die je zelf hebt uitgekozen?
Vanaf vandaag kan dat, met 
www.bijwiewiljijslapen.nl.





Winterfolkavond (eten en muziek) 
met Matthews Southern Comfort

Dinsdagavond 12 december
De vermaarde winterfolk-avond komt dichterbij. Eens per jaar komen muziekliefheb-
bers naar Stania State om te genieten van een gezellige winterfolkavond met lekker
eten, begeleid door folkklanken, en een schitterend concert. Ditmaal komt niemand
minder dan Iain Matthews naar Folk in de Wâlden met zijn band Southern Comfort. 

In 1970 scoorde Matthews Southern Comfort de wereldhit 'Woodstock'. Het nummer
was geschreven door Joni Mitchell, die zelf niet op het Woodstock-festival aanwezig
geweest was. Iain Matthews was daarvoor uit de folkrockband Fairport Convention
(met Sandy Denny) gestapt en sloeg nieuwe wegen in. De band maakte twee albums;
maar Iain Matthews, rusteloos als hij was, ontbond de groep en ging in 1972 verder
met Plainsong. In zijn lange carrière daarna volgden nog vele projecten, waaronder
'More than a song' met Eliza Gilkyson en Ad Vanderveen. 

Na veertig jaar bleef toch een onvoldaan gevoel hangen over het beëindigen van
Matthews Southern Comfort. Dit kon toch beter. In 2011 formeerde Iain de band
opnieuw en bracht het album 'Kind of New' uit. Zes jaar later komt Matthews
Southern Comfort in een nieuwe line-up met: Iain Matthews, Bart Jan Baartmans, Bart
de Win en Eric Devries. 

De avond begint om 19uur met een gezellige en heerlijke maaltijd met live folkmuziek.

Hier zijn 2 links: vroeger https://www.youtube.com/watch?v=_yrGJSPndf8 
en nu  https://www.youtube.com/watch?v=Y0b14RM0aVI 
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Al 100 jaar! 
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Inwoners Tytsjerksteradiel tevreden 
over dienstverlening en woonomgeving

Inwoners van Tytsjerksteradiel zijn tevreden over hun woonomgeving en de gemeen-
telijke dienstverlening. Een aandachtspunt is de relatie tussen de gemeente en inwo-
ners. Dit blijkt uit het tevredenheidsonderzoek ‘Waar staat je gemeente’ die gehouden
is onder 2.000 inwoners. ‘Ik wil alle inwoners bedanken die hebben deelgenomen aan
het onderzoek. De uitkomsten zijn een goede basis om de aandachtspunten uit het
onderzoek af te stemmen met wat inwoners echt belangrijk vinden,’ aldus burge-
meester Jeroen Gebben.

Gemeentelijke dienstverlening hoog gewaardeerd
In de afgelopen 12 maanden hebben zeven op de tien inwoners contact gehad met de
gemeente. Zij waarderen dit met een 7,0. Dit is hoger dan landelijk. De grote meerder-
heid vindt dat het aanvragen van een product/dienst makkelijk gaat, de informatie juist
was en de afhandelingstijd acceptabel. Medewerkers van de gemeente hebben bij de
meerderheid van de inwoners een positieve indruk achtergelaten. Wel is verbetering
mogelijk door inwoners nog meer aangenaam te verrassen met de verleende service. 

Prettig wonen in Tytsjerksteradiel
Inwoners geven het wonen in de eigen buurt een 8,1. Ze voelen zich thuis in hun buurt
en gaan prettig met elkaar om. Over de aanwezigheid van voorzieningen, zoals winkels
en parkeergelegenheid, zijn inwoners tevreden. Ook het aanbod van gezondheids-,
sport- en welzijnsvoorzieningen, wordt hoog gewaardeerd. Een aandachtspunt voor
de gemeente is de buurten nog meer betrekken en een beroep doen op buurtbewo-
ners bij de aanpak van leefbaarheid. 

Relatie gemeente en inwoners
Bijna de helft van de inwoners heeft vertrouwen in de wijze waarop de gemeente
wordt bestuurd. Ruim vier op de tien inwoners vindt dat de gemeente doet wat zij
zegt. Inwoners waarderen de wijze waarop de gemeente inwoners en organisaties
betrekt bij (de uitvoering van) het beleid met een 6,4. Alle drie aspecten worden hoger
beoordeeld dan landelijk maar zijn aandachtspunten voor de gemeente.
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Zorg en welzijn
Inwoners van Tytsjerksteradiel zijn tevreden over het leven op dit moment en geven
gemiddeld een 8,0. De eigen gezondheid geeft men een 7,7. De meeste inwoners
zeggen voldoende contact met andere mensen te hebben. Eén op de vijf heeft
behoefte aan meer sociale contacten. 

Een grote groep inwoners zet zich actief in voor de gemeenschap: twee derde van de
inwoners was de afgelopen 12 maanden actief bij een vereniging en de helft van de
inwoners heeft in het afgelopen jaar vrijwilligerswerk gedaan.

Het tevredenheidsonderzoek is uitgevoerd door I&O Research. In totaal hebben 621
inwoners de vragenlijst ingevuld. Elke twee jaar voert Tytsjerksteradiel een tevreden-
heidsonderzoek uit.
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In Memoriam: Klaas Bolding

Er bereikte ons het verdrietige bericht dat Klaas Bolding is overleden. Het kan niet
waar zijn, denk je als eerste reactie, maar het blijkt wel degelijk de waarheid. Klaas
was bestuurslid van Dorpsbelangen Oentsjerk van 2006 tot 2011. Hij was daarnaast
één van de twee vertegen-woordigers van Oentsjerk, die samen met de andere dor-
pen uit de Trynwâlden, in het projectteam Traverse geparticipeerd heeft. 

De werkgroep vergaderingen vonden regelmatig plaats bij Klaas thuis, fijn dat we
daar steeds welkom waren! Wij hebben in de tijd dat Klaas vicevoorzitter, voorzitter
en penningmeester was, nauw met hem samengewerkt. Je kon op hem rekenen. Hij
was de stille kracht op de achtergrond die gezorgd heeft dat er betere verbindingen
ontstonden tussen de dorpen onderling. Het was een man die direct benaderbaar
was, hij was gewoon, sociaal, stond klaar als er een vraag was of als er een beroep op
hem werd gedaan. Het was een betrokken bestuurslid en ging heel serieus met de
problemen van het dorp om. Het was ook een prettige man in de omgang, sympa-
thiek en belangstellend.

We zullen hem missen en wensen Froukje en de kinderen alle sterkte toe om het
grote gemis te dragen.

Namens het bestuur van Dorpsbelangen,
Pia Ruiter en Geeske Wind.



Wies van der Meer 
geeft een lezing in het Readtsjerkje

Zondagmiddag 10 december 2017 (aanvang 15 uur)
Ikonenschilderes Wies van der Meer uit Lekkum neemt u mee naar de mysterieuze
wereld van ikonen. 

Zij vertoont meegenomen ikonen en vertelt over het ontstaan, de weg van Ikonen naar
Europa, de kleuren, voorwerpen die er op staan en van de heiligen en hun legendes.
“Kerken in binnen en buitenland vereerden mij om voor hun de naam-heiligen te
schilderen. De natuur om mij heen, met haar geuren en kleuren, de Russische muziek
geven mij inspiratie.” (Wies van der Meer)
De kaartverkoop (€ 5,00) begint vanaf 14.30 uur aan de ingang van het kerkje. Adres
“Roodkerkje”: Kerkweg 17 te Roodkerk. Reserveren is niet mogelijk, dus kom op tijd!

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


