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Ne me quitte pas 

Bij het kunstschaatsen tijdens de Olympische Spelen in Pyeongchang,

trof mij bij de vrouwen de korte kür van Caroline Kostner uit Italië.

Gracieus zweefde zij over het ijs op een indringend nummer van Jacques

Brel maar nu uitgevoerd door Celine Dion: ‘ne me quitte pas’. Getroffen

door de tekst, bleef ik gebiologeerd kijken. De Italiaanse in haar rode

outfit, danste de één na andere pirouette en sprong de lucht in als een

springveer. Een kleine balansverstoring met een handje aan het ijs,

kostte haar uiteindelijk de kop. Zelf was ik zeer onder de indruk maar dat

kan ook van haar lange benen geweest zijn.

Mijn vader zat altijd naar het kunstschaatsen te kijken als hij de kans kreeg, en met de tijd had

hij er misschien wel sjoege van. Eens tijdens zijn werk op de loodsboot van Terschelling, zat de

voltallige bemanning aan de buis gekluisterd. Pikheet! Aan boord het tijdstip waarop de thee

werd uitgedeeld. De kunstrijdster op het ijs sprong hoog op en landde elegant: ‘dubbele

 rittberger’ wist mijn vader; de mond van zijn collega viel open van verbazing toen de commen-

tator hetzelfde aangaf. ‘Dubbele lutz’ ging pa onverstoorbaar door bij de volgende sprong. Ook

goed! Grote ogen en verbaasde blikken bij de bemanning, want dat zocht je er toch niet achter.

Ronduit hilarisch werd het toen bij de laatste sprong van de deelneemster, mijn vader onver-

stoorbaar ‘cherryflip’ uit z’n mond kreeg. De naaste collega verslikte zich in de bitterballen die

bij de thee waren geserveerd. Onmogelijk! Drie op een rij… Maar vanaf dat moment gold papa

aan boord als een autoriteit op het gebied van het kunstschaatsen.

Ik kan hem er niet aan herinneren want hij weet niet meer; mijn vader dementeert. En kondigde

zich dat de laatste jaren niet al aan? Twee jaar geleden raakte hij vermist met zijn auto, nadat

hij vanaf de boot in Harlingen achter mijn vrouw aanreed op weg naar ons huis. Papa moest

een rijproef afleggen om zijn rijbewijs te verlengen maar had een afslag gemist. Uren is er

gezocht naar een verwarde, oudere man nadat wij hem als vermist hadden opgegeven. Toen de

politie hem na vijf uur staande hield, was hij door allerlei verkeersovertredingen zijn rijbewijs

kwijt. De mobiele telefoon onder handbereik maar uitgeschakeld. Paniek. Het was niet bij hem

opgekomen de telefoon aan te zetten, nadat hij mijn vrouw uit het oog verloren was. 

Hoe vertel jij je vader dat het niet meer kan? Dat hij de controle was kwijtgeraakt. Want ook met

zorg aan huis, bleek het niet meer verantwoord hem zelfstandig te laten wonen. Met te weinig

toezicht op zijn medicatie en warme maaltijden; geen besef meer van tijd. Uiteindelijk heeft hij

zich geschikt en is hij verhuisd naar een plek waar er voor hem gezorgd wordt. Met in hetzelfde

tehuis een aantal collega’s van toen met ook dezelfde kwaal. Lotgenoten... Zij treffen elkaar

dagelijks bij de koffie of het biljart en praten over vroeger. Wie weet kunnen ze toch nog eens

zwetsen over een korte kür zo lang er ijs ligt. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas!

Gerard Klijn
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Van Dorpsbelangen

De vaart zit er weer in! Even iemand ophalen en met de bus van A
naar B brengen, of naar It Lijsket of met een paar mensen naar de
winkels in Gytsjerk, van die dingen, van die kleine ritjes in de
Trynwâlden waar je iemand die dat zelf niet meer voor elkaar krijgt,
een groot plezier mee doet.  

WIJ VRAGEN VRIJWILLIGE
CHAUFFEURS VOOR DE BUS VAN
HEEMSTRA STATE
(met normaal rijbewijs). 
Jong of oud, dat is niet belangrijk.
Gewoon, prettige behulpzame mensen die
een of meer dagdelen medemensen even
willen halen en brengen. Bel voor meer
informatie of aanmelding 058-2564141.

Word lid van Dorpsbelangen!
Oentsjerk is een prachtig dorp. Dat willen we graag zo houden en waar/ indien moge-
lijk zelfs verbeteren. Maar het komt je niet aanwaaien. Je moet er wel wat voor doen.
De Vereniging Dorpsbelangen Oentsjerk zet zich dagelijks in om voor haar inwoners
het wonen, werken en recreëren in Oentsjerk zo aangenaam mogelijk te maken en te
houden. Ze voert daarvoor frequent overleg met inwoners(groepen), bedrijfsleven,
verenigingen en de officiële instanties. Lid zijn van dorpsbelangen doet zo veel, en
kost een schijntje (€ 7,- per jaar). Meld u aan bij een van de bestuursleden die vóór
in deze Koeketromp vermeld staan. 

Onze voorzitter Paul Palmboom verlaat per 22 maart a.s. na twee

zittingsperiodes het bestuur. We zoeken voor hem een waardig opvolger, een

mensenmens, verbinder, doordenker en doorpakker. 
Voor ons zijn die eigenschappen net zo goed in een vrouw als in een man te vinden.
U wordt ondersteund door een goed en gedreven bestuursteam. Heeft u belangstel-
ling, neem dan contact op met een van de bestuursleden, die vóór in deze
Koeketromp vermeld staan. 

S.v.p. deze editie van de Koeketromp meenemen naar de ledenvergadering

van Dorpsbelangen in verband met agenda, notulen en jaarverslag!

5

De Koeketromp



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

www.bouwbedrijfvandermeer.nl

* nieuwbouw * verbouw * onderhoud *

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

DOE MEE OP onze TRYNWALDSTER zonneDAKen. 

ER IS NOG PLEK!

In Gytsjerk en Aldtsjerk gaat Trynergie aan de slag met zonne-energie!

Op de daken van Sikma Diervoeders en de Vries Installaties realiseert Trynergie twee
van haar zeven zonnedaken. Wanneer alles volgens planning verloopt leveren de
daken voor aankomende zomer stroom. Een deel van de participaties zijn al verkocht.
Er kunnen nog meer inwoners van de Trynwâlden meedoen met eigen zonne-energie
op andermans dak.

In de regeling Verlaagd Tarief, in de volksmond bekend als de Postcoderoosregeling,
kunnen bewoners uit de regio die zelf geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen
toch hun eigen zonne-energie opwekken.

Door het kopen van zonparticipaties krijgen ze recht op teruggave van de energiebe-
lasting op hun energienota. Meer weten? Op de site van Trynergie vind je via deze link
alle informatie: http://trynergie.nl/zeven-trynwaldster-zonnedaken/

Begin 2018 goed 

met eigen groene energie 

van de zonnedaken!



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!



9

De Koeketromp

Interview Elsa Rijpstra

Ferline jier waard Elsa Rijpstra (16) út Oentsjerk
wrâldkampioene obstacle running yn Kanada.
Yn in swiere hindernisrace oer 15 kilometer yn
de Blue Mountains fersloech se al har konkur-
rinten yn de klasse 13 oant en mei 17 jier. Dit jier
hopet se har titel te prolongearjen. Hoe riedt se
har dêrop ta? En wat is obstacle running eins? Ik
frege it Elsa by har thús oan de Wynzerdyk.

Hoe bist yn oanrekking kaam mei dizze

sport? 
Ik doch al sân jier oan survival, en ferline jier
kaam ik ien tsjin dy’t oan obstacle running die.

It like my ek wol leuk en sa bin ik dermei begûn. Der wiene mear dy’t oerstapten nei
obstacle running, myn trainster en ik binne tagelyk oerstapt. It gie eigenlik hiel goed
yn ien kear, ik ha der noait echt foar traind. 

Wat hâldt obstacle running yn?
It is in kombinaasje fan hurdrinnen en obstakels oerwinne en is foaral yn Amearika
hiel populêr. Rinst in parkoers fan 15 kilometer, faak yn de natûr, en der binne 40 hin-
dernissen. 

Wat foar hindernissen binne dat?
It binne hindernissen wêrst in protte mei dyn earms dwaan moatst. Der is bygelyks in
soart trap wêrbyst dyn fuotten net brûke meist, en dan moatst dy oplûke mei dyn
earms. Ast boppe bist pakst oer nei de oare kant en moatst wer nei ûnderen ta. Der
binne ek in protte muorkes, dan moatst sa fluch mooglik omheech rinne om sa de
boppekant beetkrije te kinnen. De hindernissen mei touwen fyn ik it moaist, want dan
kin ik myn survivaltechniken brûke en win ik tiid op de oare dielnimmers. 

Wat is it ferskil mei survival?
By de obstacle run hast net safolle technyk noadich as by survival. En dochst mear
mei de hannen. Ik tink datst wol trije fjirde mei de hannen dochst. En de ôfstân  fer -
skilt ek. By de obstacle run is it parkoers 15 kilometer lang, sawol by de jeugd as by
de folwoechsenen. By survival hast ferskillende ôfstannen: de kidsrun giet oer 5 kilo-
meter, en by de folwoeksenen kinst kieze út 9, 13 en 18 kilometer.



kwaliteit
goede service

scherpe prijzen
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Bist no ek ophâlden mei survival?
Nee, ik bin noch altyd lid fan de Survival Vereniging Leeuwarden. Wy ha no sa’n 400
leden, it is flink groeid de lêste jierren. Ik train dêr gemiddeld twa kear yn ‘e wike, der
is in trainingsbaan by de Griene Stjer. Dêrneist train ik thús – der steane allegearre
hindernissen by ús yn ‘e tún – en by de atletykferiening Lionitas. Want ik doch ek noch
oan atletyk. Ik fyn it fijn om hurd te rinnen, ik doch ek wol oan wedstriden mei. Ik hâld
derfan om ferskillende dingen te dwaan, dan hast wat fariaasje.

Hoe faak dochst mei oan wedstriden? 
By survival binne der 16 wedstriden yn it seizoen, by
de obstacle run wol ik eins net mear as twa wedstri-
den yn it jier dwaan, it EK en it WK. By it hurdrinnen
binne der yn de winterperioade fiif crossen, yn de sim-
merperioade baanwedstriden en tuskentroch wedstri-
den op ‘e dyk. Dy wedstriden binne yn it hiele lân. 

En foar it EK en WK moatst nei it bûtenlân?
Ja, it WK is dit jier yn Londen, dus net sa fier fuort
dizze kear. Dat is yn oktober. En it EK is yn juny yn Denemarken. Ferline jier wie it EK
yn Nederlân, yn Biddinghuizen. Ik bin doe ek kampioen wurden. Ik wie krekt begûn mei
dizze sport en hie gjin kwalifikaasjewedstryd dien, mar omdat ik sa goed meidie yn de
survival mocht ik dochs meidwaan.

Kinst it goed kombinearje mei skoalle?
Ja, dat giet wol. Ik sit op it Tjalling Koopmans College yn Hurdegaryp. Wy kinne twa
wiken oan frije dagen opnimme en by belangrike wedstriden kin ik ekstra frij krije. Mar
ik sit no yn 5 vwo en it is dit jier wol hiel drok. Ik bin elke dei wol dwaande mei  skoalle,
ek op frije dagen. Ik stean der wol goed foar, mar it wurdt wol lêstich, ek omdat ik
nochal perfeksjonistysk bin. 

En wat wolst dwaan ast dyn diploma helle hast?
Ik wol dan nei Amearika ta om dêr bewegingslear te studearjen. Dêrom wol ik ek sa
gau mooglik myn rybewiis helje, yn de fekânsje sil ik mei de theory oan de slach. 

Witst al wêrst hinne giest yn Amearika?
Nee, dat is noch ôfwachtsjen. Dat wurdt regele troch in agency bureau. Earst moat ik
allegearre fragen beantwurdzje en sy meitsje dan in website oer my. Dêr kinne 30.000
skoallen op sjen en dan meitsje dy in oanbod foar my. En dêr kin ik dan wer út kieze. 
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Do hast it behoarlik drok. Hast noch wol tiid foar oare dingen?
Nee, eins net. Mar ik fyn dit hartstikke leuk, dit is wat ik graach doch. Ik hâld der net
sa fan om op stap te gean. Sa no en dan praat ik wat ôf mei freondinnen, gewoan om
te ûntspannen. 

Dochst ek noch spesjale dingen foar it sporten, folgest ek in dieet?
Ik lit my ien kear yn ‘e maand masseare. En ik tink hiel goed om wat ik yt, ik snoep net.
Allinnich op de lêste dei fan it jier, op âldjiersdei. Dan nim ik wolris wat iis of sa, en
fansels in oaljebol. Ik brûk ek suppleminten, ús mem siket se foar my út. Magnesium,
fitamine D, aaiwiten, pillen om de wjerstân te ferbetterjen. Wy bakke wol dingen
sûnder sûker, wy brûke in protte dadels. Dy binne hiel swiet, mar se binne sûner as
sûker. Ús beppe makket op jierdeis spesjaal foar my kwarktaart sûnder sûker, de rest
mei ik dan mei nei hûs ta nimme.

Lêste fraach: wat binne dyn winsken en plannen foar de takomst?
Trochgean is de bedoeling. De titels prolongearje. Earst nei Denemarken foar de EK –
myn trainster giet dan ek wer mei, en myn pake en beppe sille my supporterje – en
dan yn oktober nei Londen foar de WK. Ik ha der sin oan!

Bedankt Elsa, en út namme fan de Koeketromp súkses! Sietske Boonstra

Sjoch foar mear ynformaasje oer obstacle running op https://obstakels.com

De Koeketromp



Marko Kinderman  |  Rinia van Nautaweg 3k, Gytsjerk
06 - 816 16 815  |  marko@fraaireclame.nl  |  www.fraaireclame.nl

Reclame maken voor jezelf valt nog niet mee...

Creativiteit in de 
Oude Melkfabriek 

in Gytsjerk!

Website ontwikkeling, Online marketing ...en meer!

Full service internetbureau

Gytsjerk • 088 023 4444 • www.basticom.nl
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Volkstuinvereniging ‘Douweloane’ 
zoekt nieuwe tuinders

Tuinjaar 2018 staat voor de deur. Nog even dan
zien we de eersten weer de groentetuin klaarma-
ken. Met het eerste zonnetje de schep weer in de
grond zetten. Ik ben nu een aantal jaren aan het
tuinieren. Het is steevast dat zo snel de cham-
pagne weer is vergeten het begint te kriebelen.
Zin in een nieuw tuinseizoen. Wat is er nou leuker
dan genieten van groenten en fruit uit je eigen

moestuin? Een grote luxe die een mens kan hebben. Niks is lekkerder dan een aard-
appeltje uit eigen tuin, zo uit de grond op het bord.

En is dat nou moeilijk, eigen groenten en fruit kweken? Welnee! Er zijn heel veel
groentes en fruit die heel makkelijk opkomen en groeien. Voorbeelden zijn sla, radijs,
aardbeien, wortels, erwtjes en sperziebonen. En de smaak is zoveel beter dan uit de
winkel. Dat komt omdat het de tijd en genoeg zon heeft gekregen om te groeien.

Moestuinieren is ook leuk en leerzaam! Wat is er nu
mooier dan zelf een zaadje in de grond te stoppen.
Dan een plantje zien groeien en uiteindelijk oogsten
en opeten? Vorig jaar wilde zoonlief van 4 ook graag
een stukje. Dus hij zijn eigen aardbeien, wortel en
bietjes aan het verbouwen. “Dizze binne folle lekker-
der, want dy ha ik sels ferboud.”

Heb je helemaal zin gekregen om zelf groente en fruit te kweken, maar thuis niet
genoeg ruimte? Dat komt goed uit! Want voor dit jaar zijn bij onze volkstuinvereniging
aan de Greide een aantal tuinen vrijgekomen. En voor de prijs hoef je het niet te laten.
Een halve tuin van 50m2 kost voor een jaar maar €12,50. 

Bij interesse of vragen, neem gerust 
contact met mij op via 0630157257 
of e-mail vtdouweloane@gmail.com. 

Graag tot ziens op de tuin!
Gijs van der Meijden 
Volkstuinvereniging ‘Douweloane’.



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



Dorpsfeest Oentsjerk  (1988- 2018)

Het is nu zondag 11 februari 2018, de
Olympische winterspelen zijn pas begonnen.
Zojuist waren we getuige van winst op de 5000
meter van onze Sven: prachtig! Wellicht is sport
wel een van de mogelijke onderwerpen voor
thema van de feestwagen. De eerste aanmeldin-

gen voor de optocht zijn al binnen en we hopen dat we een bonte optocht zullen gaan
zien op vrijdag 18 mei. Zoals eerder bekend gemaakt, is er geen thema dit jaar; alles
mag. Een versierde wagen of fietsploeg met vrienden, buren of familie, alles is goed.
Je kunt je aanmelden bij Vera van der Beek; 0653227131 of per email;
 experience1995@hotmail.com.

Op donderdagavond starten we het feest in de tent met een gezellige bingoavond met
leuke prijzen en een super-ronde. De presentatie is in handen van Johnny de Vries uit
Kollum en na afloop is er nog een gezellig samenzijn in de tent.

Op vrijdagochtend en vrijdagavond kunnen we genieten van de versierde wagens en
fietsploegen in de optocht. De route zal nog bekend worden gemaakt. Van 14-16uur
worden er activiteiten georganiseerd voor de kinderen van de basisschool. Op het
feestterrein zijn er verschillende sport- en creatieve activiteiten om aan deel te
nemen. Tevens is het kermisterrein open met schiettent, draaimolen en/of zweef en
grijpautomaten. Uiteraard kun je ook terecht voor een lekkere snack of snoep bij de
kraam. Vrijdagavond is er muziek in de tent met medewerking van de band ‘de Koffer’.  

Zaterdagochtend staat in het teken van het 30-jarig bestaan van het dorpsfeest met
als thema: ‘Terug in de tijd’. Tijdens deze koffie-ochtend in de tent zal er aandacht
besteed worden aan dit jubileum en worden oud-commissieleden van harte uitgeno-
digd om aanwezig te zijn. Zaterdagmiddag is er weer een spectaculaire mudrun, voor
jong en oud. Kinderen onder de tien jaar kunnen meedoen onder begeleiding van een
volwassene. De mudrun heeft dit jaar een ander parcours met uitdagende hindernis-
sen. Kom maar op als je durft! In de namiddag starten we met het jaarlijkse matinee;
een barbecue met muzikale omlijsting.

Het volleybaltoernooi zal dit jaar plaatsvinden op de zondagmiddag bij het feestter-
rein. Na afloop is de prijsuitreiking in de tent en is het tijd om het feest af te sluiten
met een drankje en muziek van Jelle Jitze.
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MASSEY FERGUSON

Het meest complete
programma
Tuin- & Parkmachines

Oenkerk
TEL. 058 - 2561855 

Zij staan voor wat ze beloven



Tijdens komend dorpsfeest kunt u ter ere van het 30-jarig jubileum een prachtige vlag
van Oentsjerk aanschaffen. Uiteraard zien we deze vlag graag in grote getale wappe-
ren bij de huizen. Dit alles kunnen wij niet organiseren zonder uw (geld)bijdrage aan
het feest. Naast de bijdrage van de vele sponsoren komen wij langs met de inteken-
lijsten. In de week voor de mei-vakantie komen we bij u aan de deur en kunt u tevens
kaarten kopen voor entree op de vrijdagavond. In ruil voor uw bijdrage gaan wij met
z’n allen weer een fantastisch dorpsfeest met elkaar beleven. Mocht u zich willen
inzetten voor hand- en spandiensten, dan kunt u dit aangeven bij Vera van der Beek. 

In de volgende editie van de Koeketromp meer nieuws over het feest!

Groet, namens de gehele feestcommissie.

Nieuws van Groenkerk

Het kan: rijden in een elektrische (deel)auto! 
Af en toe een auto nodig, maar geen zin in een (tweede)
auto voor de deur? Of vindt u het een verspilling van geld
dat uw (tweede) auto vooral stilstaat en eigenlijk te weinig
wordt gebruikt? In samenwerking met Auto Olijnsma
werken de dorpsbelangen van Gytsjerk en Oentsjerk en de
werkgroep Groenkerk aan een oplossing: een (of meer)
elektrische deelauto(‘s).
Het idee is simpel: centraal in Gytsjerk en/of Oentsjerk komt een elektrische deelauto
(met laadpaal) te staan, die voor een dag(deel) tegen een zeer aantrekkelijk tarief door
dorpsbewoners gebruikt kan worden. Reserveren van de auto kan straks via een app
en een website waarop ook kan worden bekeken of de auto vrij is.
De gedachte erachter: minder blik voor de deur, het is beter voor het milieu en geza-
menlijk gebruik scheelt in de kosten. Het past bovendien helemaal in de trend van de
deeleconomie. Bij succes wordt het project verder uitgebreid in de Trynwâlden.
Voordat we echt van start gaan, horen we graag hoeveel belangstelling er in Oentsjerk
en Gytsjerk is voor dit duurzame en milieuvriendelijke deelauto-plan. Reageren kan
bij Dirk Kuiken van Groenkerk via dkuiken@xs4all.nl. Ook vrijwilligers die mee willen
werken om dit project van de grond te krijgen, kunnen zich bij hem melden. Geen tijd,
maar wel een goed idee voor de elektrische deelauto? Ook dat horen we graag via
dkuiken@xs4all.nl.  
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WIERSMA OENKERK

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

• Telefoon: 058 - 256 11 87



Van de scholen
de Paadwizer 

Woensdag 14 februari waren de noordelijke provincies aan de beurt voor een estafette
staking in het basisonderwijs. Veel scholen sloten hun deuren omdat leerkrachten
gingen staken. Het team van de Paadwizer heeft ook nagedacht over deze dag en
besloten om juist de ouders te betrekken bij deze dag om hen zo te informeren over
wat er zoal speelt in het onderwijs. Een tekort aan invalkrachten, werkdruk, te weinig
carrière perspectief, het aanzien van het beroep van leerkracht bevorderen door o.a.
een eerlijk salaris te verstrekken etc.

We vroegen alle ouders van de Paadwizer om het ‘onderwijshart’, dat de kinderen daags
tevoren naar huis hadden meegenomen, weer ondertekend in te leveren op school. Het
team was van half negen tot half 10 niet in de klas en op het schoolplein aanwezig.
Ouders namen het stokje over, zodat de leerkrachten met de andere ouders in gesprek
konden gaan over de problematiek en de zorgen die er momenteel zijn. Uiteindelijk
willen school en ouders hetzelfde voor hun kind: de hoge kwaliteit van ons onderwijs
minimaal handhaven op het huidige niveau, en liever nog dat we de kans krijgen om
het onderwijs nog verder af te stemmen op wat kinderen nodig hebben.

Veel ouders leverden hun ‘onderwijshart’ in en liepen ook nog mee in de lawaaiop-
tocht door het dorp. Kinderen hadden van huis allerlei lawaai voorwerpen meegeno-
men, zoals pannen, deksels, fluiten, toeters enz. Zo maakten ouders, kinderen en team
op deze ‘stakingsdag’ luid en duidelijk hun ongenoegen kenbaar. We zijn van mening
dat alleen een gesloten front van ouders en leerkrachten de minister kan bewegen om
aan de eisen van het onderwijs tegemoet te komen.

(Verkeers) Nieuws van de Opstap

Op 9 februari was het hele dorp in de ban van ANWB
Streetwise. Aan het begin van het schooljaar zijn we op de
Opstap al begonnen met een verkeersproject. Streetwise van
de ANWB vormde hierop een mooie aanvulling. Samen met
de Thrimwalde, It Kruired en It Sinnehonk besteedden we de dag aan actieve en leer-
zame verkeersactiviteiten onder leiding van de ANWB.
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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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De leerlingen van groep 1 en 2 kregen les in het
speellokaal op school. Het herkennen van
(gevaarlijke) verkeersgeluiden en het oefenen met
oversteken stonden centraal. Daarnaast leerden
de leerlingen waarom het zo belangrijk is om een
kinderzitje en de autogordel te gebruiken.

De leerlingen van groep 3 en 4 kregen les in de
Sporthal. Daar stonden leuke, kleine elektrische

autootjes klaar voor het programma Blik en Klik.
De leerlingen leerden wat je zelf kunt doen om je
veiligheid in het verkeer te vergroten. Ze leerden
onder andere veilig oversteken over een zebra-
pad en tussen twee auto’s.
Voor groep 5 en 6 waren de bewoners rond 'It
Hiem' al van tevoren ingeseind, dat het pro-
gramma ‘Hallo Auto’ er zou plaats vinden.
Doordat de instructrice van de ANWB Oentsjerk
niet goed op de kaart had, was deze onderweg richting Enschede en duurde het even
voordat deze leerlingen konden starten. Dit nam het (leer)plezier echter niet weg.
Door in een echte auto te rijden leerden de leerlingen over de remweg van een auto
en de invloed van de reactiesnelheid op die remweg.

De leerlingen van groep 7 en 8 startten met een korte
instructiefilm op school waarna ze trainden in prakti-
sche fietsvaardigheid. Ze fietsten over een uitdagend
parcours dat uitgezet was op het terrein van
Staatsbosbeheer naast het glasatelier. Slalommend,
met zware rugtas fietsend en allerlei lastig manoeu-
vres uitvoerend, werden de leerlingen voorbereid op

het zelfstandig fietsen naar de middelbare school. De dag was een mooie samenwer-
king tussen dorp, school en naburige scholen. We willen iedereen bedanken voor de
goede samenwerking!
Naast dit leuke project werken en leren we uiteraard
hard en met veel plezier door op school. Mocht u
interesse hebben om de school eens te bezoeken,
dan nodigen we u van harte uit op onze Open Dag
op woensdag 14 maart aanstaande tijdens de lestij-
den (8.30 – 14uur) en van 19-20.  Van harte welkom! 
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Canterlandseweg 2
9061  CB Gytsjerk
058 - 256 13 70

www.marten-atsma.nl

Marten Atsma
ARCHITECT
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Eerste exemplaar wandelgids 
Streekpad Noardlike Fryske Wâlden uitgereikt 

Woensdag 14 februari is in het Provinciehuis in Leeuwarden de eerste
wandelgids van het Streekpad Noardlike Fryske Wâlden uitgereikt. Uit
naam van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden en stichting
Wandelnet overhandigde Joop Atsma, ambassadeur van het gebied, de
nieuwe wandelgids aan Gedeputeerde Johannes Kramer. 

De wandelgids is onderdeel
van het nieuw gereali-
seerde Streekpad Noardlike
Fryske Wâlden. Het wandel-
pad heeft een lengte van
165 km en voert door het
kleinschalig landschap van
de Noardlike Fryske
Wâlden. Een landschap van
elzensingels en houtwallen,
maar ook van open land-
schappen en natuurgebie-

den. De route heeft als startpunt Burgum en voert via Feanwâldsterwâl naar de
Trynwâlden. Langs de oude halepaden bij Damwâld, de Zwagermieden en
Westergeest komt het streekpad in Kollum en Buitenpost. De route gaat langs
Veenklooster en loopt vervolgens via Rottevalle en Eastermar naar het Nationaal Park
De Alde Feanen. Via Sumar komt de wandelaar vervolgens weer in Burgum. 

De nieuwe wandelroute gaat door de vijf gemeenten, die samen met agrarische natuur-
vereniging Noardlike Fryske Wâlden en de provincie Fryslân middelen beschikbaar stel-
den voor de realisatie. Het Streekpad wordt opgenomen in het landelijke LAW-netwerk
van de koepelorganisatie Wandelnet, die het pad liet ontwikkelen door Jaap en Anneke
Jongejan uit Boelenslaan. Een padwerkgroep van vrijwilligers zorgde voor de markering
van de gehele route. De wandelgids bevat informatie over landschappen en beziens-
waardigheden, maar ook verhalen over ‘singelier folk’ in de Friese Wouden. 

De officiële opening van het Streekpad Noardlike Fryske Wâlden vindt in het voorjaar
plaats, de gids is beschikbaar vanaf 5 maart.



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
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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
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Trynwâlden in beweging… 

Iedere woensdagavond, zomers om 19 uur en ‘s winters
om 16.30 uur, gaat een groep bewoners en medewer-
kers van  It Aventoer hardlopen of wandelen.  We doen
dit nu ongeveer anderhalf jaar en we gaan ook van start
als het regent of als het koud is. Antsje Postma, zorg-
boerin van It Aventoer, vindt bewegen op welk niveau

dan ook belangrijk. De één sport in teamverband en de ander sport individueel.
Bewegen is goed voor lichaam en geest. Je grenzen verleggen, leren om door te zetten
en dan een prestatie neerzetten is goed voor je zelfbeeld.
It Aventoer heeft samenwerken letterlijk en figuurlijk hoog in het vaandel staan;
samen wonen, samen werken en ook samen sporten en samen trainen. Afgelopen
zomer was Antsje zelf aan het hardlopen en dacht, we zouden ons een doel moeten
stellen. Ergens naar toe werken motiveert. 
Op zaterdag 12 mei wordt dan ook door Douwe Jan Annema en Antsje Postma de
‘Trynwâlden beweeg-, wandel- en hardloopmiddag’ georganiseerd.  Antsje Postma,
heeft zich voorgenomen om dan de halve marathon hard te lopen en een groepje
bewoners van It Aventoer gaat de 3,5 kilometer hardlopen.  Iedereen in de Trynwâlden
kan mee doen. Je kunt 3,5 de 10 of de 21 kilometer lopen. Deze afstanden kunt u zowel
wandelen als hardlopen. Start en finish is vanaf Heemstrastate van 11 tot 15.30 uur.
Meer informatie en hoe je je kunt aanmelden volgt binnenkort op Trynwâlden online
en op affiches in het dorp. Samen in beweging, samen plezier hebben en samen een
mooie prestatie neerzetten, It Aventoer gaat er voor, jij ook?

De Winkel fan Tryn bedankt de Trynwâldsters!

De Winkel fan Tryn in Oentsjerk komt op verschillende manieren aan zijn
unieke en brocante assortiment. Spullen worden nieuw ingekocht, opge-
kocht via veilingen of gekocht door een vrijwilliger op brocante beurzen en
markten in Frankrijk. 

Maar een groot deel van de winkel is ook gevuld met prachtige en bijzondere spullen die
ingebracht zijn door dorpsgenoten. Mede door deze inbreng is het mogelijk om een
mooi en gevuld assortiment aan te bieden. Wij van de Winkel fan Tryn willen de
Trynwâldsters daarom heel erg bedanken voor het doneren van hun bijzondere spullen. 



* Luxe- en huishoudelijke artikelen
* Speelgoed  * Campinggas

* Tuinstoelen  * Recreatie-artikelen
* Fietsverhuur  * Benzine

Gratis parkeren voor de winkel

NOVY-WARENHUIS, 
VAN SMINIAWEG 4

Bloemisterij
Koolhaas v.o.f.

Hoofdstraat 63, 9244 CM Beetsterzwaag

Tel. 0512  38 29 99 of 0512  52 20 93

Elke zaterdag op de markt in Gytsjerk 
van 08.00 - 12.00 uur
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‘Ryk troch Muzyk’

Het seniorenorkest ‘Ryk troch muzyk’uit Trynwalden is bezig met het organiseren van
een jubileumconcert. Het orkest viert n.l. het 30- jarig bestaan op zaterdag 7 april 2018
om 14.30 uur in Pro Rege te Oentsjerk.
U kunt deze middag genieten van een muzikale wereldreis. De dirigent, Douwe
Veenstra uit Feanwâlden, heeft een prachtig programma voor u samengesteld van
heel veel bekende componisten. De orkestleden zijn al maanden aan het oefenen en
doen dat met grote inzet. Als gasten zijn dit jaar het bekende duo Bauke van der
Woude en Campbell Forbes uit Harlingen uitgenodigd; zij zijn bekend van radio en
TV Fryslân en brengen prachtige luisterliedjes ten gehore.
Wij nodigen u uit om dit jubileum met ons mee te vieren. Het concert begint om 14.30
uur. De kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa. De entree bedraagt €10,- inclusief koffie
of thee en koek. Inlichtingen:  M.van de Lei, Reidfjild 24 in Tytsjerk (0511 – 432 411).

Seniorenmarkt 

Op zaterdag 17 maart 2018 organiseert de
Seniorenraad Tytsjerksteradiel een seniorenmarkt.
De naam zegt het al, senioren uit de gemeente
Tytsjerksteradiel kunnen hier bij diverse kramen
informatie vinden. Informatie die het leven van
senioren gemakkelijker zou moeten maken. Wij nodigen verschillende bedrijven, par-
ticulieren of instellingen uit om aan deze markt mee te doen.

De seniorenmarkt vindt plaats op 17 maart 2018 in PRO REGE, Rengersweg 15,
9062 EA Oentsjerk en de toegang is gratis. De opening is om 10.30 uur en de slui-
ting is om 16 uur. Voor alle bezoekers is er gratis koffie of thee en een leuk zithoekje
om even bij te praten. Ook nu is er weer een leuke prijs te winnen.

De vorige Seniorenmarkt in maart 2017 in de Pleats te Burgum was een groot succes,
mede door het groot aantal deelnemende organisaties en bedrijven. Ook deze keer
worden er voldoende instellingen en bedrijven verwacht.

Nini Brink, Gytsjerk -secretariaat Seniorenraad
058-256 3650 (Ninibrink37@gmail.com). 
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SBSO, voor en dóór sportend Trynwâlden!

Beste inwoners van de Trynwâlden,

Graag informeren wij u over de stand van zaken rondom het sport-
complex in Oentsjerk.
Sinds 15 juni 2015 zorgt het huidige bestuur van de SBSO (Stichting
Beheers com bi natie Sport-complex Oentsjerk) voor het onderhoud van de kleedruim-
tes en lichtmasten en uitbating van de kantine. Daarbij stelt zij veiligheid, hygiëne en
financiële gezondheid voorop. 
De stichting is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. In de afgelopen 2,5 jaar is er
veel bewerk-stelligd. Met dank aan vele vrijwilligers (coördinatoren/bezetting kantine,
vaste schoonmaakploeg, bouwcommissie) voldoet het sportcomplex aan de bovenge-
noemde voorwaarden: men kan op een goed verlicht veld voetballen, schoon en veilig
douchen en daarna in de kantine een hapje of drankje nuttigen. 
Door de inzet van deze vrijwilligers en het genereren van geld door middel van (spon-
sor)acties en fondsenwerving is op het gebied van renovatie en onderhoud al veel gere-
aliseerd, maar er staat nog meer op stapel, waaronder de renovatie van de kantine.
De planning voor deze fase is inmiddels rond; vanaf 28 mei tot eind augustus 2018
zullen de werkzaamheden plaatsvinden. 
In aanloop naar de 28e mei moet nog veel gebeuren:
- een commissie zet zich in voor het generen van geld middels fondsen*;
- de bouwcommissie treft alle voorbereidingen op basis van de planning;
- de korf- en voetbalvereniging zorgen voor continuering van de bezetting van de kan-
tine;
- het SBSO bestuur initieert een actie om geld in te zamelen voor het realiseren van
bovengenoemde doelen. 
* De sponsor-/fondsencommissie (vertegenwoordigers voet- en korfbal en SBSO)
heeft de afgelopen tijd niet stil gezeten. Zij heeft een bijdrage van € 5.000,- gekregen
vanuit het Fonds Coöperatief Dividend van Rabobank Drachten Friesland Oost. In
februari 2018 is een subsidie-aanvraag voor het Iepen Mienskipfûns ingediend en
worden verschillende fondsen aangeschreven.
Het inzetten van vrijwilligers is voor de SBSO en de sportverenigingen van wezenlijk
belang. Bent u geïnteresseerd in het doen van vrijwilligerswerk? Zou u graag meer
informatie ontvangen? Neem dan gerust contact op met het bestuur van de SBSO;
vrijwilligers.sbso@gmail.com 
Op de sites van de korf- en voetbal kunt u de gegevens van het SBSO-bestuur vinden
alsook de laatste nieuwtjes. 

Graag tot ziens op het sportcomplex in Oentsjerk! Sportieve groet!
Bestuursleden SBSO.
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Van uitvaartvereniging Trynwalden

Uitvaartkosten
Op de laatste vergadering is gesproken over de kosten van een begrafenis/crematie.
Omdat de uitvaartkosten steeds hoger worden en deze kosten vaak worden onder-
schat, wil het bestuur u graag hierover informeren. Zowel leden als niet-leden kunnen
van deze mogelijkheid tot informatieverstrekking gebruik maken. Voor niet-leden
bestaat tevens de mogelijkheid om nu lid te worden.

Samenwerking / promotie lidmaatschap
Om u van informatie te voorzien is een samenwerkingsverband gesloten met
Uitvaartverzekering Twenthe N.V. (hierna: Twenthe), die al met heel veel uitvaartver-
enigingen samenwerkt. Twenthe zal voor onze vereniging het lidmaatschap gaan pro-
moten binnen het werkgebied van onze vereniging en informatie gaan verstrekken
over de plaatselijke uitvaartkosten.

Bezoek / Nieuwe lidmaatschappen
De medewerkers van Twenthe, voorzien van een speciaal legitimatiebewijs, hebben wij
verzocht u persoonlijk dit voorjaar te informeren over ons lidmaatschap. Voor niet-
leden bestaat de mogelijkheid zich aan te melden als lid. 

Informatie (bijkomende) uitvaartkosten
Het lidmaatschap van de vereniging vergoedt niet alle kosten, maar met z’n allen
kunnen wij er wel voor zorgen dat de kosten zoveel mogelijk betaalbaar blijven.
Twenthe kan u informeren over deze kosten. Zij maken hiervoor op eigen initiatief
een bezoekafspraak met u. Onze vereniging kan daarin niet bemiddelen of adviseren,
maar vindt het wel belangrijk dat u op de hoogte bent van het bestaan van onze ver-
eniging, de rechten van het lidmaatschap en de huidige uitvaartkosten. Voorzorg voor-
komt zorg!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Uitvaartvereniging ‘Trijnwouden’.



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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Jaarvergadering Dorpsbelangen
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering op 22 maart 2018 in
Stania State. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

AGENDA

1) Opening en vaststellen van de agenda;

2) Mededelingen van de voorzitter;

3) Notulen van de vergadering van 30 maart 2017 (bijgaand);

4) Jaarverslag 2017 (bijgaand);

5) Financiën:
Financieel jaarverslag 2017 (wordt op vergadering uitgedeeld):
* Verslag kascommissie
* Benoeming nieuw kascommissielid
* Vaststellen begroting 2018
* Automatische incasso contributie; stand van zaken;

6) Bestuursverkiezing
*Aftredend en niet herkiesbaar Paul Palmboom. We hebben nóg een vacature in ons
bestuur. Kandidaten kunnen zich melden tot 14 dagen voor 22 maart 2018 bij één van
de bestuursleden. 

7) Voortgang onderwerpen uit Dorpsvisie ‘Tryntsje’s Dream’:
* Wonen en woonomgeving
* Recreatie en toerisme
* Verkeer en Vervoer / Traverse (Rengersweg)
* Natuur en Milieu; 

8) Stand van zaken Heemstra State;

9)  Verslag Groenkerk;

10) Voortgang ‘Coöperatie Zorg en Welzijn Trynw lden U.A. / TIRZA’;

11) Rondvraag;

12) Sluiting.

P A U Z E

Na de pauze hebben we fotograaf Dolph Kessler uit ons dorp bereid gevonden iets te ver-
tellen over de reizen die hij gemaakt heeft over de hele wereld, en zal hij daarvan foto’s
laten zien. Dolph Kessler woont al meer dan 40 jaar in Friesland. Onlangs is van hem het
fotoboek ‘Friesland, het kleinste land op aard’ verschenen.  



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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Jaarverslag Vereniging van Dorpsbelangen Oentsjerk 2017

Algemeen
Op de Algemene Ledenvergadering vonden geen bestuurswisselingen plaats. Het bestuur
bestaat thans uit: Paul Palmboom (voorzitter), Niek Hagoort (penningmeester), Ank Schepp-
Beelen (secretaris), Jan Ferwerda (lid), Ineke Kooistra (lid), Albert Schaafsma (lid). Notuliste is
Sjoukje van der Meulen. Paul Palmboom is op 22 maart 2018 aftredend en niet herkiesbaar. Ank
Schepp heeft door ziekte haar functie beperkt kunnen vervullen; haar werkzaamheden zijn door
de overige bestuursleden overgenomen. 

De vereniging telt aan het eind van het kalenderjaar 451 leden. Aan het eind van het kalender-
jaar is via de Koeketromp bekend gemaakt dat contante betaling van het lidmaatschap niet
meer mogelijk is. Betaling is nog slechts mogelijk door het lidmaatschapsgeld (€7,- per jaar)
automatisch over te maken dan wel Dorpsbelang Oentsjerk toestemming te geven voor auto-
matische incasso. 

Zorgcoöperatie Tirza
Tirza is nog steeds een unicum in zorg- en welzijnsland. Haar doelstelling is sinds haar oprich-
ting onveranderd: de inwoners van de Trynwâlden te helpen op een verantwoorde manier langer
thuis te wonen en waar mogelijk initiatieven te ontwikkelen voor kleinschalige woonvoorzie-
ningen dichtbij huis ( Noflik Wenje). Contactpersoon is Rika de Jong-Woudwijk, zorgcoach. Zij
heeft regelmatig contact met alle gemeentelijke instanties die zorg en welzijn in hun pakket
hebben; idem met verzekeraars, alle thuiszorgorganisaties in de Trynwâlden, het Dorpenteam,
KEARN, NAH-zorg, Buurtzorg, bibliotheekverwilligers, kerkelijke organisaties, Dorspbelangen,
de huisartsenpraktijk, it Aventoer, projectmanager Heemstra State, Moai Seldsum, Sa Leuk Hûs
en andere gekwalificeerde aanbieders in de zorgsector. Idem met de mantelzorgers. 

Zij heeft in het achterliggende jaar 37 mensen geadviseerd nadat zij waren doorverwezen door
TINZ, de huisarts, thuisorganisaties, na aanmelding via hun netwerk van familie en buren,
Dorpsbelang, de Zorgboerderij en it Aventoer. De reden waarom liepen uiteen van afwijzing van
een PGB (alsnog toegekend), afweging van voor- en nadelen van verhuizing, ontoereikende
zorgverlening, meer rust en voorkomen van financiële perikelen, tot en met het anders inrich-
ten van zorg waardoor overbelasting van de mantelzorger werd voorkomen. Het Tirza lidmaat-
schap voor 2018 is opnieuw gratis. 

Blik op de Rengersweg
De tevredenheid met het tracé Rengersweg (N361) laat te wensen over. Ondanks de opening van
de Centrale As zijn er nog diverse knelpunten. Opschaling van 1e fase naar 2e fase. Overleg met
Henk Veenstra/VVN. Dorpsbelang Oentsjerk zal in 2018 een gesprek arrangeren met de provin-
cie om de zorgen van de inwoners van Oentsjerk en, indien raakvlakken, aanliggende dorpen
naar voren te brengen en mogelijk tot een oplossing te brengen. 

Bijeenkomsten met de gemeente Tytsjerksteradiel
* Overleg festiviteiten in de Trynwâlden. De gemeenteambtenaren belast met dit onderwerp

spreken hun lof uit over de manier waarop de organiserende partijen de festiviteiten vorm-
geven en hierop handhaven. De vindingrijkheid van feestgangers inzake regels blijft aan-
dacht vragen.  
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* Dit jaar werd het oudejaarsfeest in Aldtsjerk gehouden. Er deden zich in de oudejaarsnacht
geen ongeregeldheden voor.

* Overleg met ambtenaren.
* Afscheid wethouder Rijpstra, kennismaking nieuwe wethouder Ellen Bruins-Slot.

Overleg met de gemeente over
* Snelheidsverminderende maatregelen op de Wynserdyk, Douwelaan , Dr. Kijlstraweg.
* Bijenveldjes.
* Maaibeleid / ophalen maaisel.
* Onderhoud bankjes.
* Heemstra State.
* Voorlichting gemeentelijke monumenten.

Overleg met vertegenwoordigers van
* Tirza. 
* Gezamenlijke Dorpsbelangen in de Trynwâlden (2 x).
* Bierbosfeest
* Zakenclub Trynwâlden
* DeFryskeMienskipopglas/Kabel Noord – snel internet in de buitengebieden

Himmeldei
Op 15 september is samen met de scholen weer een Himmeldei gehouden. Dit jaar alleen met
de basisscholen in Oentsjerk. Kennelijk gaat het de goede kant uit met de bewustwording, want
er werd dit jaar minder zwerfafval binnengebracht. Een doorn in het oog blijft het aanplak/ver-
kiezingsbord bij de bijenweide bij de rotonde naar de Spar. De houdbaarheid van de gebruikte
lijm voor de biljetten lijkt gelijke tred te houden met de verkiezingsbeloftes. Plakkers moeten
ook opruimers worden. 

Bijenweide
De bijenweide schuin tegenover de winkels is door vrijwilligers handgemaaid. Het maaisel is
opgeruimd. Dit voorjaar moet daar weer een kleurrijke bloemenzee verschijnen om de bijen een
duwtje in de rug te geven. Samen met de vijver, de volkstuinen en hoog oprijzende eiken is dit
een mooi visitekaartje van Oentsjerk. 

Nieuw harphek
Aan de Rengersweg, tegenover de fiets/voetgangersingang naar Heemstra State, staat sinds
1996 een karakteristiek mooi wit hek. Het werd indertijd geplaatst naar aanleiding van het 50-
jarig jubileum van Dorpsbelangen Oentsjerk (1946-1996). Makers waren de heren G. Kingma en
Van der Meer. Maar de tand des tijds had er zo stevig aan geknaagd dat het dringend vervangen
moest worden. Jan Vellinga heeft er zijn vakmanschap op losgelaten en thans staat er weer een
sierlijk nieuw harphek, gemaakt uit duurzame materialen, een sieraad voor het dorpsgezicht.

Trynwâlden op de kaart 
Persoonlijke initiatieven die het culturele leven in de Trynwâlden dorpoverstijgend helpen ver-
hogen en versterken, verdienen onze steun. Daarom gaf Dorpsbelangen Oentsjerk Eeuwe de
Vries, initiator en drijvende kracht achter o.a. Trynsrock, Krystkuier, Zomer- en Winterconcert en
de Dansavonden, ondergebracht in de stichting ‘Trynwâlden op de kaart’, een substantiële
financiële bijdrage.



• 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



Vergadering Vereniging Buurten, Straten en Speeltuinen
Afwezig met bericht van verhindering waren de Jan de Wittstraat en Rengerswei Súd, alsmede
DB-bestuurslid Ank Schepp-Beelen wegens ziekte en wijkagent Harriët Talstra wegens drukte.
Gasten: Nienke Miedema van KEARN en Simon Bosma van DB uit Eastermar. KEARN is op zoek
naar straten voor nieuwe straatbabbels, om met de bewoners samen te opbouwend te praten
over de toestand in de straten. Op de vraag of KEARN ook straatverenigingen kan helpen
oprichten, antwoordt ze dat de straten zelf daartoe initiatief moeten nemen; de straatbabbels
kunnen daartoe een voorzet zijn. Ze vertelt ook over de preventiegelden, bedoeld voor thuis-
zorgorganisaties om mensen actief te houden en met elkaar in verbinding te brengen. Het is
een proefproject voor Oentsjerk. Bij succes kan het verder worden uitgerold. 
Simon Bosma vertelt dat in 2015 in Eastermar een whatsapp buurtpreventie is ingesteld, als
extra ogen/oren i.v.m. de veiligheid. Ze hebben ruim 100 leden. Lidmaatschap is gratis, maar
inschrijving is nodig. Niet iedere inwoner hoeft lid te zijn, als er maar een goed netwerk ont-
staat. Kan zowel per dorp als per wijk. Ze werken volgens de SAAR-methode: signaleren, alar-
meren, appen en reageren. Bij serieuze zaken wordt de politie gebeld: 0900-8844. De wijkagent
zit ook in de groep, ter informatie, niet om in te grijpen. What’s app-straatborden zijn via de
gemeente verkrijgbaar. 
Verder: - één Trynwâlden dorpsvisie niet mogelijk i.v.m. onwil gezamenlijk op te trekken. – noti-
ficatie dat een bewoner van de Wynserdyk verkeersremmende maatregelen heeft gevraagd èn
gekregen ; DB informeert. – toestand trottoirs: overal hersteld, behalve in de Van Haersmasingel;
wordt doorgegeven. – nieuwe bedrijventerrein aan de Sanjesreed: is aangepaste versie van reeds
langlopend plan; DB: zijn nu drie gegadigden, moeten vijf zijn om met de exploitatie van start te
gaan; de gemeente communiceert e.e.a. via de site. – speeltuinverenigingen: zorg/onderhoud
loont - Andringaheem heeft goede beoordeling gekregen; gemeente lijkt op meer zelfwerkzaam-
heid aan te sturen. – Heemstra State: aangestuurd wordt op intentieverklaring van it Aventoer,
Patyna, gemeente T’diel en kerkelijke gemeente t.b.v. doorstart dienstencentrum. 

In eagje yn it seil: mei elkoar, foar elkoar
Tirza, Dorpsbelangen, PGT en KEARN zijn gestart met dit project, met als doel om per
buurt/straat vrijwilligers te hebben die een oogje in het zeil willen houden. Niet om zich te
bemoeien met de ander, maar om signalen op te vangen om te voorkomen dat er iemand onge-
zien/opopgemerkt tussen de wal en het schip valt. Bijvoorbeeld als een brievenbus overvol
raakt, gordijnen niet opengaan… De vrijwilligers kunnen terugkoppelen naar specialisten, zoals
de mensen van het Dorpenteam, Tirza en de dominee. Als voorbereiding zijn er groepsgesprek-
ken gehouden over o.a. eenzaamheid. Voor 2018 staan de onderwerpen dementie en armoede
gepland. In de loop van 2018 wordt de beslissing genomen wel/niet door te gaan. 

Sinterklaas en kerstviering 
Dorpsbelangen Oentsjerk organiseerde wederom i.s.m. Kafee It Wapen Fan Fryslân en het BOB
het Sinterklaasfeest voor de kleintjes. De bijeenkomst in Het Wapen was goed bezocht en gezel-
lig. De opkomst in het BOB was daarentegen aan de lage kant. Onderzocht wordt wat hiervan
de oorzaak was. Ter gelegenheid van de feestdagen werd de banner met beste wensen weer
geplaatst bij het beeld van Tryn, evenals de verlichte kerstboom. De harde wind ging er bijna
met de beste wensen vandoor, maar Jan Ferwerda herstelde de situatie op tijd. 

Dorpsvisie ‘Tryntsjes Dream’ 
* Recreatie en Toerisme: geen ontwikkelingen.
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* Verkeer en Vervoer: er wordt gestreefd naar ‘En hoe nu verder?’ in het kader van verbetering
van de situatie op de Rengersweg door overleg in 2018 met de provincie.

* Wonen en woonomgeving: De bouw van de woningen aan De Bunder is gerealiseerd.
Bedrijventerrein Sanjesfjild aan de Sanjesreed. Hiervoor waren al plannen gemaakt in 2006.
Deze werden door de financiële crisis op een zeer laag pitje gezet. Anno nu staat het weer
prominent maar wel in aangepaste vorm op de kaart. Het terrein wordt kleiner, qua ver-
schijningsvorm, gebouwtype, hoogte en grondvorm moet het aansluite bij de agrarische
bebouwing in het buitengebied. Bebouwing uitsluitend oost-west. Grootte van de gebou-
wen varieert van 300 tot 1000m2. Er is ook ruimte voor een aantal woon/werk-locaties. 

* Natuur en Milieu:  - Groenkerk – zie jaarverslag 2017

Heemstra State
Medio 2017 is de projectorganisatie onder leiding van Jan Willem Wolff gestopt. Haar doel -
energie genereren in de gemeenschap – was bereikt. Een nieuwe projectorganisatie o.l.v. Eppie
Fokkema heeft het stokje overgenomen en heeft een businessplan en intentieverklaring opge-
leverd. Vanaf 1 januari 2018 neemt it Aventoer het management van het dienstencentrum over.
Manager is Gerard de Haan. De zorgfunctie blijft in handen van Patyna; de leiding berust bij
Annegreet Krommendijk en Durk Bruinsma.  
De huidige projectgroep (it Aventoer, gemeente Tytsjerksteradiel, Patyna en Protestantse
Gemeente Trynwâlden) brengen momenteel alles wat aan de situatie annex is in kaart, bestem-
mingsplan, parkeerproblematiek, eventuele verkoop Heemstra State, woonhuis aan de
Rengersweg en Heemstra Park, vereenvoudiging structuur Vereniging van Eigenaren. Het voor-
nemen is de zorgfunctie anders/breder in te gaan vullen. Hiervoor wordt overlegd met de
gemeente. Gehoopt wordt een beroep te kunnen doen op de Experimentenwet. Er is thans een
hoopvol perspectief, waardoor een intentieverklaring voorlegt ter ondertekening. 
De uitvoering moet in de nabije toekomst leiden tot realisatie van de volgende doelstelling: -
Welzijnscentrum Heemstra State wordt, aanvullend op de dorpshuizen, een multifunctioneel
centrum voor en van de inwoners van de Trynwâlden, waarin worden aangeboden: 
* alle denkbare culturele activiteiten;
* zorgdiensten (van de wieg tot het graf); 
* zalenverhuur en ruimtes t.b.v. dagbesteding, kinderopvang, pedicure, kapsalon etc.;
* leerbedrijf voor organisaties in de naaste omgeving; 
* grand-café dat verbindend optreedt tussen alle activiteiten. 
De activiteiten worden voor een belangrijk deel uitgevoerd en ondersteund door vrijwilligers uit
de dorpen. De exploitatie wordt bedrijfseconomisch op een solide fundament gebaseerd, waar-
bij het werk van vrijwilligers aanvullend is maar niet strikt noodzakelijk om goed te kunnen
functioneren. 

2017 samengevat 
2017 is een spannend jaar geweest. Het bestuur van Dorpsbelangen Oentsjerk heeft voor hete
vuren maar wel overal bij vooraan gestaan om geen detail te missen, gezien de grote belangen
die er voor de inwoners van de Trynwâlden in het algemeen, en die van Oentsjerk in het bij-
zonder, mee waren gemoeid. Ze heeft vanuit een pro-actieve houding gevraagd en ongevraagd
zaken naar zich toe getrokken en informatiebronnen geraadpleegd om op structurele wijze mee
te kunnen praten en mee te beslissen. Er ligt thans een goed fundament om in 2018 op voort
te bouwen. 
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Notulen ledenvergadering van Dorpsbelangen Oentsjerk
op 30 maart 2017 in Stania State.

Aanwezig: circa 30 leden
• vertegenwoordigers van CDA (Brant Knossen, Frans Haenen), FNP (Freddy
de Haan) en PvdA (Saskia van der Werf).

• de bestuursleden van Dorpsbelangen met uitzondering van Jan Ferwerda en
het nieuwe bestuurslid Niek Hagoort

• Frouwina van Dekken (Kearn Welzijn) en Gerben de Vries (Jeugdteam)

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

2. Mededelingen van de voorzitter
• De leden krijgen van Dorpsbelangen twee kopjes koffie met een stukje appeltaart aangebo-
den, als mede een consumptie na de vergadering.

• Er zijn afmeldingen van Jan Ferwerda (bestuurslid), Niek Hagoort (nieuwe penningmeester),
Teake Hogendorp (wijkagent), Piet Reitsma, Arjen Koonstra, Pieter en Lammy Otter, Siemon
van der Meulen (gemeente)

• Vanavond is er ook een presentatie van PGT betreffende Heemstrastate. De voorzitter is
daarom verheugd over de opkomst van vanavond bij de jaarvergadering.

• Tirza, de zorgcoöperatie, is een samenwerking aangegaan met PGT. Bedoeling is dat vrijwilli-
gers van de kerk met open ogen kijken naar de gemeenschap ook zij die niet gelovig zijn.
Vrijwilligers van buiten de kerk worden nog gezocht. Oentsjerk is een pilot; als het slaagt is het
de bedoeling om de samenwerking uit te breiden over de hele Trynwâlden.

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

4. Jaarverslag van 2016
Het jaarverslag van 2016 wordt goedgekeurd en de secretaris wordt bedankt.
Een mevrouw vraagt of de Schonebeker schapen nog komen. De voorzitter meldt er nog niet
weer van gehoord te hebben, maar hij verwacht dat het wel doorgaat.
Een mevrouw vraagt naar de bankjes. De voorzitter geeft aan dat inmiddels duidelijk is gewor-
den dat de gemeente eigenaar is van de bankjes. De gemeente heeft verzocht om foto’s van de
bankjes te maken en de standplaatsen aan te geven, zodat de gemeente daar onderhoud aan
kan geven.
Een mevrouw merkt op dat het bankje aan de Heemstrasingel niet van de gemeente is, maar
van de woningbouwvereniging.

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





Financieel verslag 2016
Diedrich Ruiter merkt op dat er geen saldo/eindstand onderaan het financieel verslag staat.
Diedrich Ruiter merkt ook op dat het geld van de actie Ho! Net in de Kliko! wederom genoemd
is in de realisatie/begroting, maar apart moet worden vermeld. De voorzitter bevestigt dit. Het
geld gaat er dit jaar uit. Er is €470,- over.
Axel Wallenburg merkt op dat er vorig jaar een balans was, die mist nu.
Paul geeft aan dat we momenteel een saldo hebben van €15.000,-  Hier zit het geld van de actie
Ho! Net yn ’e kliko! en Speelgoedvereniging De Finne bij in. Deze laatste post stond er voor-
heen niet op, maar valt wel onder DB.
De bijdrage van €4.000,- van het kunstwerk Harpspiler staat vermeld; dit bedrag is overgemaakt
naar de gemeente; die heeft het naar de kunstenaar overgemaakt.
Het financieel verslag 2016 wordt vastgesteld.
Axel Wallenburg vraagt of er plannen met het geld zijn. Hij oppert het idee om een nieuwe
Dorpsvisie te maken. Kijken waar er leemtes zijn, wat is er nodig; zo kan een nieuwe visie ont-
staan. De voorzitter vindt het een goed idee. Jitske Stavenga merkt op dat dorpsvisie’s tegen-
woordig anders worden opgemaakt. De voorzitter nodigt haar uit om mee te denken. Er is ook
overleg met Gytsjerk; veel zaken overlappen elkaar.
Marian van der Schaaf vraagt of de reservering van €150,- voor de Statentocht klopt. Dit wordt
bevestigd.

Kascommissie
De heer Klaas Wiersma en de heer Martin Reitsma hebben het verslag doorgenomen.
Ze vinden dat er veel geld in kas zit. Verder wordt het vreemd bevonden dat er een post van de
speeltuinvereniging wordt opgenomen in de balans, terwijl onduidelijk is wat ermee gebeurt,
zicht op gebruik van de bankrekening met bijbehorende bankpas is er niet. Karin (de oud-pen-
ningmeester) licht toe dat er diverse malen is gevraagd aan de beheerder om te regelen dit geld
af te zonderen, maar dat dit tot nu toe nog niet gelukt is. De speeltuinvereniging moet zich wel
verantwoorden richting DB. Het is niet geheel duidelijk hoe deze gang van zaken gekomen is.
De kascommissieleden blijven het een rare situatie vinden en iets om aan te passen.
De voorzitter geeft aan dat DB zich er verder in zal verdiepen. De eindconclusie van de controle
is dat het verslag akkoord wordt bevonden. Er wordt aan de vergadering gevraagd om het
bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat hiermee
akkoord. De kascommissieleden worden bedankt voor hun werkzaamheden. De bestuursleden
belast met de financiën worden bedankt voor hun inspanningen.

Benoeming nieuw kascommissielid
De heer Martin Reitsma gaat nog een jaar door. Voor Klaas Wiersma moet een nieuw persoon
komen. Er meldt zich niemand.

Vaststelling begroting 2017
De voorzitter neemt de begroting door, staan geen opmerkelijke zaken in. De kosten voor het
witte hek zijn begroot op €200,-. Dit zal meer gaan kosten omdat het hek hoogstwaarschijnlijk
vervangen moet worden.
Een mevrouw vraagt wat de post Cultureel Erfgoed precies inhoudt: Jan van der Zwaag beheert
het archief van de Trynwâlden, houdt alles bij over de historie van de streek. Er worden ook pre-
sentaties gegeven. De begroting 2017 wordt vastgesteld.
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6. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar Ineke Kooistra en Ank Schepp-Beelen
De voorzitter vraagt de vergadering in te stemmen met de herbenoeming van Ineke Kooistra en
Ank Schepp-Beelen. Ze worden beide herkozen.

Aftredend en niet herkiesbaar
Karin van Eijden treedt af als penningmeester. De voorzitter bedankt haar hartelijk en er wordt
haar een bos bloemen en een cadeaubon aangeboden. Danjel Sierksma treedt af als bestuur-
lid. Ook Danjel wordt hartelijk bedankt, ook voor de samenwerking met Karin betreffende het
penningmeesterschap.

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

7. Voortgang werkgroepen Dorpsvisie “Tryntsje’s Dream”
Wonen en woonomgeving
De bouw van nieuwe woningen loopt geen storm. Woningcoöperaties zijn in de regel niet bereid
om in de kleine dorpen te bouwen.

Recreatie en toerisme: Activiteiten in de omgeving
-

Verkeer en vervoer
Komt bij Rengersweg aan de orde.

Natuur en Milieu
-

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

9. Verslag Groenkerk
Karel van der Linden neemt het woord.
De Friese Milieu Federatie heeft aan zowel Oentsjerk als Gytsjerk 2 kilo zaad beschikbaar
gesteld ten behoeve van een bijenweide. Na ontvangen advies van de gemeente en met hulp
van de bewoners van It Avontoer is alles in orde gemaakt. De bijenweide is op 16 september
feestelijk geopend en heeft prachtig gebloeid. Met de gemeente is een overeenkomst voor zelf-
beheer getekend, wat valt onder DB.
Ook op 16 september was de Himmeldei weer gepland. Het was wederom met de scholen een
succes.
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Een aantal dorpen heeft meegedaan aan de actie Ho! Net yn’e kliko. Het doel was om 25%
minder afval te produceren. Het doel is jammergenoeg niet gehaald: er is 18% minder afval
geproduceerd; Oentsjerk was echter wel het beste van alle deelnemende dorpen. Het was een
eenmalige actie.
De eerste Natuurwerkdag Oentsjerk is gehouden op 5 november. Het is de bedoeling om deze
dag jaarlijks te herhalen. Landschapsbeheer heeft een cursus aangeboden, te houden op 8 juli
a.s. (kosten €55,- p.p.). Je kunt je opgeven bij Groenkerk. Gevolg van het volgen van de cursus
is dat je in het najaar wordt gevraagd om helpen met maaien.
Blik op de Rengersweg; op 25 mei is er een bijeenkomst geweest om de veranderingen met
betrekking tot de Rengersweg na te gaan na opening van de Centrale As. De voorzitter neemt
het woord. Afgelopen maandag is er weer een bijeenkomst geweest. Conclusie is dat de ver-
keersintensiteit afneemt maar er nog steeds veel vrachtwagens langskomen. Dit kan te maken
hebben met aanpassingen in de gps-systemen van vrachtwagens. Met de provincie is gespro-
ken over aanpassingen, maar zij heeft geen budget beschikbaar; de provincie wil wel meeden-
ken in acties. Het voorstel is om nu een meting in het dorp te laten doen (moet via de provin-
cie).
Verder bestaat de indruk dat er harder wordt gereden dan voorheen. Er is een voorstel gedaan
om er een 30-km. weg van te maken. Die snelheid zal misschien niet gehandhaafd worden, maar
er zal zeker langzamer worden gereden. Vanuit de zaal komt er geluid dat er voor handhaving
van 30 km. de weg daar op ingericht moeten worden, anders kun je er niet voor bekeuren.
In de bijeenkomst van afgelopen maandag is aan de orde geweest: banners langs de weg plaat-
sen om te wijzen op aanpassing van de snelheid, op de social media er aandacht voor vragen,
een actie flyeren aan het begin van het dorp. De weg smaller maken is geen optie in verband
met landbouwverkeer en bussen. Jitske Stavenga oppert om een stoplicht aan het begin van het
dorp te zetten: kom je met 30 aanrijden dan is hij groen, rij je te hard dan springt ie op rood.
Er wordt gehoopt bij de volgende bijeenkomst meer belangstellenden te hebben; het leeft erg
binnen het dorp. Het dorp zal eerst met ideeën aan de slag moeten. De kans is groter dat er
potje bij de provincie te vinden is als je met een concreet plan komt.

10. Ontwikkelingen Heemstra State
Paul Palmboom neemt het woord.
Vorig jaar is er een bijeenkomst van Patyna geweest; daarin is aangegeven dat ze verlies lijden
en dat niet langer willen dragen. Er is een actiegroep ontstaan met de kerk (waarvoor Niek
Hagoort optreedt), Tirza, Axel Wallenburg en vanuit DB heeft Paul Palmboom zitting.
Verder spelen een rol: Patyna (huidige eigenaar), It Aventoer, de Canterlanden (ivm catering),
PGT, de gemeente, WoonFriesland (eigenaar van de gebouwen/flats er omheen), Kinderwoud,
de DB’s en T-med (fysiotherapeut).
Het dienstencentrum zou intern een grote verbouwing krijgen zodat er meer ruimte ontstaat
voor verhuur. Paul meldt dat ondernemers of verenigingen die ruimte zoeken zich kunnen aan-
melden. Het is van belang om zoveel ruimte binnen het dienstencentrum te verhuren om de
begroting sluitend te krijgen. Voor 1 mei a.s. moet er uitsluitsel worden gegeven of er muziek in
zit.
Jitstke Stavenga vraagt of er een samenwerking met Gytsjerk komt; Gytsjerk heeft geen eigen
dorsphuis. Gytsjerk heeft belangstelling voor het project. Diedrich Ruiter vraagt of dit niet con-
currentie geeft met bijvoorbeeld Staniastate. Men is daar niet bang voor, maar het zal in goed
onderling overleg moeten gaan.
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Er is een kans dat PGT en gemeente niet mee willen doen. Men is bezig te kijken hoe het dan
moet. PGT en enkele externe partijen spelen een grote rol in de kosten van de verbouwing. De
gemeente probeert een oplossing voor meer parkeergelegenheid te vinden. Paul meldt dat er
naar blijvende geldstromen worden gezocht, zoals bijvoorbeeld reclame-inkomsten en subsi-
die-inkomsten als je er een leerwerkbedrijf voor jongeren van kunt maken.
Verder wordt er gedacht aan 10 nieuwe woonplaatsen voor dementerenden, genaamd Noflik
Wenjen 2. Paul Palmboom meldt dat de inwoners binnenkort worden uitgenodigd om bijge-
praat te worden.

11. Rondvraag
De heer Van der Schaaf vraagt of DB de slinger in de Douwelaan bij de gemeente heeft aange-
kaart. Geconcludeerd werd dat na de aanleg ervan er zelfs harder wordt gereden. De voorzitter
merkt op dat hem daarover niets bekend is. De voorzitter raadt aan om de hardrijders er op aan
te spreken of het kenteken te noteren; de gemeente stuurt vervolgens een brief. Bij de Dr.
Kijlstraweg is hetzelfde probleem. Dhr Van der Schaaf oppert om op maandag de containers op
de weg te zetten; dit heeft een remmende werking en de stoep wordt niet meer geblokkeerd voor
gebruikers.
Het te hard rijden zal binnenkort weer bij de gemeente aan de orde worden gesteld.
Een mevrouw noemt de gevaarlijke kruising van de Dr. Kijlstraweg naar de Rengersweg. De fiet-
sers van rechts hebben voorrang. Vanuit de Dr. Kijlstraweg zie je soms de fietsers over het
hoofd. Mevrouw vraagt dit nogmaals bij de gemeente aan te kaarten.
Een meneer vraagt of er iets gedaan kan worden aan de slechte toestand van de tegelpaden. Dit
is intussen aangekaart bij de gemeente en heeft de aandacht van DB.
Gerrit de Vries vanuit Jeugdteam stelt zich voor. Mocht er een vraag zijn over kinderen tot 18 jaar
met betrekking tot bijvoorbeeld opvoedings- of echtscheidingsproblematiek, dan kunnen ze
contact met hem opnemen.
Marian van der Schaaf vraagt naar de beweegtuin. Ze ziet veelal moeders met kinderen, maar
geen ouderen terwijl het ook voor ouderen bedoeld is om meer in beweging te laten komen.
Het heeft veel geld gekost; ze vindt het spijtig en weggegooid geld. Ank Schepp-Beelen meldt
dat de fysiotherapeut er eenmaal in de week met een groepje naar toe gaat. Verder zijn er gelui-
den dat mensen zich bekeken voelen door de omringende flats.
Albert Schaafsma heeft ook geconstateerd dat er weinig gebeurt. Albert stelt voor om er een
fontein van te maken, wat positief kan werken voor de omwonenden; het kan aanzetten tot
nadenken, er vindt meer activiteit in hun hoofd plaats. Albert gaat zich sterk maken voor de fon-
tein, ook om te voorkomen dat het in de toekomst tot parkeerplekken wordt gemaakt.
Karin van Eijden vraagt of T-med eens een uitleg kan geven of toelichting in De Koeketromp.
De voorzitter bedankt voor de aandacht en de inbreng. 

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
Na de pauze geeft Hieke Joostema, de dorpsstyliste een interessante lezing over ons dorp aan
de hand van foto’s; wat kan beter en wat zijn sterke punten van ons dorp. Hieke is enthousiast
over ons mooie dorp; het is groen en in balans. De voorzitter bedankt de dorpsstyliste en over-
handigt haar als dank een boeket bloemen.
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www.nahzorg.nl

Hersenletsel 
en dan...?
Een ongeluk, een beroerte, ziekte of andere oorzaak. Niet Aangeboren 
Hersenletsel (NAH), ineens staat uw leven en dat van uw naasten op de kop. 
Wat nu? Hoe moet het verder?

NAH Zorg biedt advies, ondersteuning en begeleiding aan mensen met  
Niet-aangeboren Hersenletsel in de thuissituatie. 
Deze zorg wordt uitgevoerd door gespecialiseerde NAH Zorgverleners en 
wordt al sinds de oprichting in 2001 voor cliënten in Noord Nederland 
gecoördineerd vanuit het centrale servicebureau te Oenkerk.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor: 
•  Ambulante begeleiding / thuisondersteuning (WMO, WLZ en particulier) 

gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid op gebied van wonen, 
werken, studie en vrije tijd. 

•  Praktische,- en emotionele begeleiding bij regelzaken, administratieve 
zaken, participeren in de samenleving, psychosociale, systeem- en 
relatieproblematiek.

• Advies- en analyse bij complexe NAH gerelateerde zorgsituaties. 

Wij helpen u graag.

Postbus 94, 9062 ZJ Oenkerk • 058 - 256 38 39 • info@nahzorg.nl


