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openbare 
bibliotheek

S. Kloostermanstrjitte 6
9061 BE Gytsjerk

Tel. 058  256 26 11
Verlenglijn 0900-3450345

OPENINGSTIJDEN:
Maandag: 15.00-20.00 

Woensdag: 15.00-18.00

Vrijdag: 10.00-12.00 

en 15.00-20.00

Kijk ook eens op
www.sbmf.nl

• kippertransport
• semi-dieplader
• caravantransporten
• handel- en grondwerken

Rinia van Nautaweg 81, 9061 AD Gytsjerk
Tel. 058-2561402 

info@hellingatransport.nl
www.hellingatransport.nl

Hellinga
transportbedrijf



Open dag volkstuinvereniging Douweloane 

Zaterdag 15 september vond de open dag plaats van de volkstuinvereniging
Douweloane in Oentsjerk. Volgens de tuinders zelf een kennismaking voor belang-
stellenden met de volkstuin maar ook een gezellige dag voor de leden. Misschien
geholpen door het weer kwam hier heel wat volk op af! Er was door de tuinders flink
uitgepakt want het complex aan de Greide was feestelijk aangekleed met drie vrolijke
kraampjes waar allerlei groenten en fruit waren uitgestald naast ingemaakte produk-
ten als courgettes in (zoet) zuur en jams of compôte. Een prachtige verzameling van
allerlei kleuren ook.

Voor iedere belangstellende was er bij de koek en zopie stand gratis koffie (cappuc-
cino!) of thee; voor de kinderen ranja met pannenkoeken. Daarbij een proeverij van
zelfgemaakte pompoentaart en taart van courgette of pompoensoep en alles wat zoal
te koop werd aangeboden. Verrukkelijk! Daar was iedereen het wel over eens.

Er werd dan ook flink gebruik gemaakt. De verkoop van eigen produkten uit de volks-
tuin verliep eerst aarzelend maar vervolgens kwam de loop erin. Verpak kingen waarbij
het water je al door de mond liep! Want het oog wil ook wat.
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De laatste kraam op de tuin werd bemand door Jan Hooghiemstra en Albert Visser die
voorlichting gaven over composteren en het Japanse bokashi. Dat laatste betreft het
luchtdicht fermenteren van eigen groente- afval waarbij het eindprodukt als bodem-
verbeteraar opnieuw gebruikt kan worden. Dit eindprodukt heeft een hogere voe-
dingswaarde dan met niet- gefermenteerde organische stoffen. De aanloop was zo
groot dat de zelf gefabriceerde bokashi-sets in no time waren uitverkocht! 

De tuinders zelf zijn uiterst tevreden met alle belangstelling en vast van plan hier vol-
gend jaar een vervolg aan te geven. Tot ziens op de tuin!

Sandra, Gijs en Gerard.
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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 



Inspreektijd; kent u dat?
Zoals het gemeentebestuur voorafgaande aan raadsver-
gaderingen ‘inspreektijd’ heeft voor inwoners van
Tytsjerksteradiel met een brandende vraag op hun
lippen, die een voorstel of een publieke kwestie aan de
orde willen stellen, zo kent ook Dorps belangen
Oentsjerk voorafgaande aan haar vergaderingen
inspreektijd voor de inwoners van ons dorp. Hierin krijgt
u de gelegenheid uw vraag, voorstel of kwestie naar
voren te brengen en kort toe te lichten. Dit wordt genotuleerd en naderhand binnen
het bestuur besproken. 

Er kan tijdens de inspreektijd niet worden gedebatteerd of gediscussieerd. U ontvangt
naderhand of persoonlijk bericht over de voortgang, een verzoek om uitgebreide toe-
lichting of, als het onderwerp daar om vraagt, wordt uw onderwerp naderhand publie-
kelijk bekendgemaakt en behandeld. Het bestuur van Dorpsbelang Oentsjerk verga-
dert elke tweede dinsdag van de maand in Kafee It Wapen fan Fryslân, Rengersweg 51,
9062 EC Oentsjerk, aanvang 19.30 uur. 

Ouderen helemaal ‘In The Mood’ in Danspaleis Heemstra State
Op dinsdagmiddag 11 september was het restaurant van Heemstra State omgetoverd
in een echt Danspaleis. Daarmee werd het koffie- en spelseizoen van Zorgorganisatie
Het Friese Land en Kearn, elke donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, officieel geopend. 

Het Danspaleis bleek een schot in de roos. De talrijk aanwezige ouderen waren dui-
delijk de gasten, het middelpunt, van het bal. Vrijwilligers en vrijwilligsters van zowel
het Danspaleis als van hier en elders uit de provincie namen wie dat wilde en kon bij
de arm en voerden hen de dansvloer op, ook de rolstoelgebruikers. Op muziek uit
vooral de jaren 50, 60 en een vleugje 70 liet men zien de foxtrot, de tango, de Engelse
wals en de twist nog niet te vergeten te zijn. Natuurlijk ontbrak ook de polonaise niet
op het programma.  
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Opgewonden gezichten, stralende ogen en de roep om meer onderstreepten het wel-
slagen van dit feestelijk optreden van het Danspaleis. Petje af voor de vrijwilligers en
vrijwilligsters die niet moe werden iedereen een ongekend fijne middag te bezorgen.
Een elegante buiging voor Doetie, Akke en Frouwina als organisatoren. Met dank aan
Kearn, Patyna, zorgorganisatie de Friese Wouden, Tirza, Dorpsbelang Oentsjerk en it
Aventoer voor hun ondersteuning. Dank ook aan de sponsoren: gemeente
Tytsjerksteradiel, Patyna, Tirza, Dorpsbelang Oentsjerk en it Aventoer. 

Het einde van Tryntsje’s Dream nadert; een nieuwe droom dient zich aan! 
Een paar jaar geleden werd ‘Tryntsjes Dream’ geschreven. Hierin werd een beeld
geschetst hoe Oentsjerk de uitdagingen van de jaren 2008 tot 2020 zou moeten oppak-
ken. Het ging met name over identiteit, bevolking, ruimtelijk-functionele thema’s en
sociale thema’s. Het jaar 2020 nadert met rasse schreden, de balans kan bijna worden
opgemaakt, wat waren de plannen en wat hebben we weten te realiseren? 

De tiid hâld gjin skoft en tiiden hawwe tiiden, zijn de eerste spreekwoorden die in
gedachten komen, soms als excuus, soms als antwoord op voortschrijdend inzicht,
soms om de onomkeerbaarheid van politieke beslissingen te verklaren… Uit dat ver-
leden hebben we geleerd en het vormt deels de basis van de weg die we verder
moeten gaan. Niet uitgesloten mag worden dat we daarbij soms over onze schaduw
heen moeten springen. Elk dorp in de Trynwâlden heeft en behoudt zijn eigen identi-
teit, maar wie naar de berichtgeving kijkt uit Burgum, uit het Provinsjehûs in
Leeuwarden, ontkomt niet aan de indruk dat de Trynwâlden steeds meer als één
geheel wordt gezien, om niet te zeggen wordt behandeld.

Dat vraagt ook bezinning op het werk van de afzonderlijke verenigingen van
Dorpsbelangen. Hoe zwaar moet dit naar voren komen in een nieuwe dorpsvisie? Om
daar op tijd een antwoord op te vinden en te formuleren, hebben Dorpsbelangen
Oentsjerk en Dorpsbelangen Gytsjerk een bijeenkomst georganiseerd met Jaap Koen
Bijma van het overkoepelende Doarpswurk Fryslân. Uiteraard zijn ook de overige vereni-
gingen van Dorpsbelangen in de Trynwâlden welkom om zich bij dit initiatief aan te slui-
ten. Een visie voor dit gehele gebied geeft meer kracht, is de gedachte. En wees eerlijk,
als het gaat om de Trynwâlden is er meer dat ons bindt dan scheidt. We gaan het zien. 

Facebook, kunnen we zonder?
De meningen over de sociale media, facebook, twitter, instagram enzovoort, lopen sterk
uiteen. Het is maar net wie je het vraagt, in welk tijdsgewricht je bent geboren, waar je
denkt voordeel of informatie te (be)halen, welk onderwijs je volgt, wie je wilt geloven…

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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Ik zeg altijd: mits met mate en overleg
gebruikt, doen de social media nie-
mand kwaad; het zijn de mensen die
voor problemen zorgen. En tot die
mensen behoren wij niet, toch?  

Bovendien, naast het toezicht dat de
eigenaar van Facebook zelf houdt,
heeft ook elke Facebookpagina-eige-
naar zijn of haar eigen verantwoorde-
lijkheid. Meestal wordt die neergelegd bij de beheerder. Deze zorgt voor de inhoud en
ziet erop toe dat wat wordt geplaatst voldoet aan de normale intermenselijke normen
en waarden. 

Ook Dorpsbelangen Oentsjerk heeft een eigen Facebookpagina. Wij merken ook dat
ernaar wordt gezocht voor snelle, actuele informatievoorziening en -uitwisseling. En
daar heeft het tot nu toe aan geschort. Daarmee kunnen we de bovenstaande vraag
kort beantwoorden: nee dus. Derhalve hebben we de draad weer opgepakt en gaan wij
voortaan, naast de Koeketromp, ook weer meer gebruik maken van Facebook. Sandra
Buith, ons nieuw bestuurslid, heeft de taak van beheerder op zich genomen. Ze is zich
momenteel aan het inwerken, maar binnenkort ziet u, leest u, meer van Dorpsbelang
Oentsjerk via Facebook. 

Cursus Engels 

Onze cursusgroep bestaande uit enthousias-
telingen zoekt medecursisten om met elkaar
in het Engels te converseren en te leren. Het
niveau is half -gevorderd. Wij starten op
maandag 1 oktober 2018. Tijdstip van 10.15 -
11.30 uur in Heemstra State te Oentsjerk.

De kosten bedragen €50,- voor 10 lessen
(exclusief boek/evt. kopieën). Voor informatie
en opgave belt u de docente Anneke Smits 's
avonds tussen 19-19.30 uur. Haar telefoon-
nummer: 0511- 424355.



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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Interview Vera van der Beek

Sinds deze zomer heeft Heemstra State geen res-
taurant meer, maar een eetcafé: Bij Vera. De naam-
geefster van het eetcafé, Vera van der Beek, werkt
al achttien jaar bij Heemstra State en heeft in die
tijd veel veranderingen meegemaakt. Wie is Vera
en waar houdt ze zich nog meer mee bezig? 

Wie is Vera van der Beek? 
Ik kom oorspronkelijk uit Broeksterwoude, ik heb
daar tot mijn vijftiende gewoond. Mijn ouders
hadden daar een roggebroodfabriek. Sinds 1990
woon ik in Oentsjerk met mijn man Romke van der
Beek en onze twee kinderen van 17 en 21 jaar. 

Wat voor opleiding heb je gedaan?
Ik heb de mavo in Damwoude gedaan en later heb
ik een Horecaopleiding gedaan. Drie jaar terug heb ik in Nieuwleusen een tweejarige
koksopleiding gedaan. Ik heb altijd in de horeca gewerkt, onder andere in het Oranje
Hotel, Onder de Luifel en Vislust in Opeinde. Later ging ik het seizoenswerk in, ‘s
zomers in Earnewâld op de rondvaartboten en ’s winters in de Stadsschouwburg de
Harmonie in Leeuwarden. Toen de kinderen kwamen, besloot ik de horeca vaarwel te
zeggen en instellingskok te worden bij Heemstra State. Het leek me wel een beetje
saai, maar het was beter te combineren met een gezin. Wat meer regelmaat en ’s
avonds op tijd thuis.

En was het ook saai?
Nee, integendeel! Ik werk hier inmiddels alweer achttien jaar en zolang ik hier werk,
zijn er altijd veranderingen en verbouwingen geweest. Het is hier altijd in beweging.
Dat was al zo in de tijd van Foeke de Jong en dat gaat nu nog steeds door. Eigenlijk is
het hier veel dynamischer dan in de horeca. De wetgeving verandert ook steeds, en
daar past de zorg zich steeds weer bij aan.

Wat doe je hier precies?
Per 1 juli doe ik het eetcafé en de maaltijdservice als zelfstandige onderneming. Het
restaurant is verplaatst, het zit nu vlak bij de ingang en de balie, en we noemen het
nu een eetcafé. Dat klinkt een stuk laagdrempeliger. In het eetcafé kun je tussen de



kwaliteit
goede service

scherpe prijzen
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middag een driegangenmenu krijgen voor €7,50. Er wordt elke dag vers gekookt, ook
in het weekend. Het is voor iedereen die niet kan of wil koken, niet alleen wil eten of
het te druk heeft om te koken. Een maaltijd afhalen is binnenkort ook mogelijk.

En jullie bezorgen ook maaltijden aan huis, toch?
Ja, je kunt de maaltijden ook thuisbezorgd krijgen. Ze worden bezorgd door vrijwilli-
gers. Momenteel zijn we het weer wat aan het opbouwen en we kunnen nog wel een
paar vrijwilligers gebruiken, zowel voor het bezorgen van maaltijden als voor het bege-
leiden bij het eetcafé. 

Wat houdt die begeleiding in?
Er wonen hier mensen die wel gezellig samen met anderen willen eten, maar niet zelf-
standig naar het eetcafé kunnen of durven te komen. Er zijn dan vrijwilligers nodig om
ze op te halen en weer terug te brengen. Ook bediening in het eetcafé kan erbij horen.

Heb je ook veel te maken met diëten of allergieën?
Wat diëten betreft is het vooral zoutarm. Glutenvrij of koolhydraatarm komt minder
voor. Ik heb wel af en toe iemand die vegetariër is, maar momenteel niet.

Wat doe je nog meer?
Naast mijn werk bij Heemstra State heb ik mijn eigen cateringbedrijf, Catering
Experience. Ik verzorg bijvoorbeeld bittergarnituren en warme en koude buffetten,
zowel voor particulieren als voor bedrijven. Ook zit ik in de organisatie van het dorps-
feest van Oentsjerk. En verder ben ik freelance visagiste bij Omrop Fryslân. Dat doe ik
al een jaar of vijftien, een tot twee keer per week. Iedereen die in de studio in beeld
komt, wordt geschminkt. We doen zowel mannen als vrouwen. Daarnaast doe ik ook
wel losse opdrachten.

Heb je wel eens bekende Friezen onder handen gehad?
Ja, bijvoorbeeld de commissaris van de koning(in), burgemeesters, de cabaretier
Teake van der Meer, de sporters Sven Kramer en Epke Zonderland, en heel veel voet-
ballers. Eigenlijk te veel om op te noemen. Het grappige is dat sommige mensen tij-
dens het schminken hele verhalen houden, maar dat je ze later voor de camera een
aangepaste versie van het verhaal hoort vertellen. 



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



Verder nog leuke dingen meegemaakt?
Nou, ik heb eens een oudere man meegemaakt die in de uitzending moest en al een
heleboel wijntjes op had. Zijn wangen waren knalrood van de wijn! Of ik die maar even
weg kon schminken. Het was nog een hele klus…

Zo te horen heb je het hartstikke druk. Heb je nog wel tijd voor hobby’s?
Momenteel niet zo, daar heb ik het te druk voor. Ik heb voorheen wel veel gewandeld.
Ik heb twee keer de vierdaagse in Nijmegen gelopen en een keer de Friese
Elfstedentocht. En ik heb ook wel tochten gelopen op de eilanden. Verder heb ik ook
nog gejogd: ik heb zelfs twee keer een halve marathon gelopen. Wie weet komt het er
ooit weer van, als het wat rustiger is…

Wat zijn je plannen of wensen voor de toekomst? 
Hier een succes van maken. We zijn al op de goede weg, het is weer leuker geworden
in Heemstra State. Voor het eetcafé hoop ik dat er wat nieuwe aanwas komt. Ik wil me
wat meer gaan richten op jongeren. Ik heb daarom nu ook een saladebar, en er wordt
al redelijk gebruik van gemaakt. Ik denk dan vooral aan mensen die geen tijd of zin
hebben om te koken. Of aan mensen die niet altijd alleen willen eten, want samen met
anderen eten is leuk en gezellig! 

Vera, heel erg bedankt en veel succes!
Sietske Boonstra

Zin en tijd om vrijwilliger te worden bij het eetcafé of de maaltijdservice? 

Neem dan contact op met Vera, 06-53227131 of info@catering-experience.nl. 

http://www.catering-experience.nl/
http://veravisagie.nl/
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MASSEY FERGUSON

Het meest complete
programma
Tuin- & Parkmachines

Oenkerk
TEL. 058 - 2561855 

Zij staan voor wat ze beloven



Recreatief volleyballen? 

Sinds kort zijn we begonnen met recreatie volleybal op de donderdagavond 19 uur in
de sporthal van Oentsjerk. Wij, als oud-leden van de
volleybalvereniging, vonden het erg jammer dat wij niet
konden volleyballen zonder verplichting van wedstrij-
den. De koppen bij elkaar gestoken en nu een groep
gevormd van 20 recreanten volleyballers. We hebben
twee velden tot onze beschikking. Graag willen we nog
wat aanvulling. Zowel dames als heren. 
Kom vrijblijvend een paar keer meespelen! 

Misschien tot ziens!

Annie Hellinga
Anniehellinga@gmail.com
06-14140034
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Huishoudelijke thuiszorg

Schoonmaak bedrijf/kantoor

Boodschappen aan huis

Staniasingel 14 9062 GM Oenkerk | M: 06-15336041 | www.schoonmaaktrynwalden.nl

Uw
vaste hulp

voor een
voordelig

tarief



WIERSMA OENKERK

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

• Telefoon: 058 - 256 11 87



CBS Paadwizer 

De zomervakantie is weer voorbij en alle activiteiten zijn weer opgestart. Het was weer
even wennen voor zowel de kinderen als de ouders, maar het ritme zit er nu weer in.
Hierbij even een korte impressie van de activiteiten op en rond onze school.

Verkeersplan en parkeren rond onze school 
Onlangs werd in het nieuws bekendgemaakt, dat er de afgelopen drie jaar 10.000
ongelukken binnen 150 meter rond een school gebeurden. Dat bleek uit een onder-
zoek van de Rijksuniversiteit in Groningen. Mensen komen te hard aanrijden met de
auto of parkeren hun auto verkeerd, waardoor je niet meer goed om je heen kunt
kijken. De Paadwizer is voorzien van het verkeersveiligheidslabel. Dit kwaliteitskeur-
merk is een initiatief van Veilig Verkeer Nederland, de Stichting ter bevordering van
Verkeerseducatie en de provincie Fryslân. Met dit label laten wij zien dat wij serieus
met verkeersveiligheid omgaan. Onze school heeft een verkeersplan om de verkeers-
veiligheid rond school zo optimaal mogelijk te maken. Met name rond het halen en
brengen van de jongste kinderen zijn er nogal wat verkeersbewegingen rondom
school. Hiervoor hebben we een aantal afspraken gemaakt: 
– Ouders die hun kind in de klas brengen, maken gebruik van het par-

keerterrein achter de school;
– Bij de hoofdingang van de school aan de Van Haersmasingel en aan

de Douwelaan (ter hoogte van paadje langs FMT Sport naar de
Paadwizer), komt een stopplaats waar kinderen uit de auto kunnen
stappen. Bij deze stopplaatsen staat een bord ‘tút-en-der-út’;

– Om uw kind uit school te halen, worden auto’s weer op de parkeerplaats gezet. Via
het aangelegde voetpad kunnen ouders en kinderen veilig bij school komen;

– Het is niet toegestaan om te parkeren voor de kleuteringang.
Veilig Verkeer Nederland maakte zich eerder al zorgen over de drukte op de weg en
vroeg ouders om hun kinderen niet met de auto naar school te brengen, maar zoveel
mogelijk op de fiets te gaan. Dit geldt natuurlijk ook voor onze school. 

Kindpakket 
Het kan voorkomen dat je als ouder(s) te weinig geld hebt om je kind (of kinderen)
mee te laten doen aan bijvoorbeeld sport, muziekles, schoolreisje of verjaardag
vieren. Zo kan in Nederland 1 op de 8 kinderen door financiële beperkingen niet mee-
doen aan deze, voor het kind, belangrijke activiteiten. Het is dan ook niet iets om je
voor te schamen. Het kan komen omdat u geen of te weinig werk heeft, door een uit-
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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.
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kering, dat u bent gescheiden, of ziek bent. Maar
wat de reden ook is, elk kind kan meedoen! Is uw
inkomen als ouder(s) lager dan 120% van het
minimumloon of zijn er hoge lasten waardoor er
netto weinig overblijft? Ga dan naar www.kind-

pakket.nl daar staan alle vergoedingen op een rij en kunt u heel gemakkelijk een ver-
goeding aanvragen. Zo kan elk kind toch meedoen!

Kanjertraining 
Op school volgen wij de methode van de Kanjertraining.
De Kanjertraining gaat over het bevorderen van onder-
ling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor
het creëren van rust in de klas, het stimuleren van
sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De
Kanjer training bestaat uit een serie lessen met bijbeho-
rende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden
of te verbeteren. Leerkrachten, directie, ouders en kinderen leren op een respectvolle
manier met elkaar om te gaan. Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en
ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandig-
heden. 
Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect,
sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaam-
heid. Dit jaar zal de ouderavond in het teken staan van de Kanjertraining op de
Paadwizer. Ouders worden deze avond bijgepraat over de afgelopen periode waarin
het team de Kanjertraining in de groepen hebben gegeven. 

Project Plastic Soep 
We gaan de komende weken in alle groepen werken aan een project over Plastic Soep.
Er bevindt zich een enorme plastic afvalberg in de zee en wij willen onze kinderen hier-
van bewust maken. Onderdeel van het project is dat kinderen leren wat er in hun
omgeving allemaal weggegooid wordt aan plastic en hoe we dit kunnen verminderen
en hergebruiken. De school heeft ouders gevraagd om samen met hun kind in de
komende tijd alvast plastic afval te verzamelen en het mee te geven naar school. En
dan vooral ook plastic uit hun eigen speelomgeving, zoals klein of kapot speelgoed.
In de klas gaan we het plastic sorteren, fotograferen en opslaan in een plastic soep

winkel, ‘De Plastic Super’. Uiteindelijk maken de kin-
deren samen met Studio Saar kunstwerken van het
verzamelde plastic. We willen met project kinderen
ook bewust maken van het feit dat er veel te veel
plastic speelgoed in omloop is.  
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Nieuw: inloopspreekuur 
over zorg en ondersteuning in de Trynwâlden

Vanaf september is er wekelijks een inloopspreekuur in dienstencentrum Heemstra

State in Oentsjerk. Het inloopspreekuur helpt inwoners uit de Trynwâlden met

vragen over zorg en ondersteuning.

‘Met het inloopspreekuur willen we de inwoners uit de Trynwâlden de mogelijkheid
bieden om op een laagdrempelige manier hun vragen te stellen’, vertelt Rika de Jong
van Tirza Trynwâlden. ‘Dit kunnen vragen zijn over thuiszorg, maar bijvoorbeeld ook
over het aanvragen van huishoudelijk hulp. De medewerkers van het inloopspreekuur
kennen de mogelijkheden op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn goed en
kunnen gelijk doorverwijzen voor zorg thuis of op locatie. Bovendien adviseren ze
graag hoe mensen zo lang mogelijk veilig en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.’ 

Het inloopspreekuur vindt iedere dinsdagochtend plaats van 10.00 - 11.30 uur in het
dienstencentrum aan de Frisiastate 23 in Oentsjerk. Aanmelden is niet nodig. Het
inloopspreekuur is een gezamenlijk initiatief van Dorpenteam Oenkerk, Tirza
Trynwâlden, zorgorganisatie Patyna en NAH Zorg.  

Oentsjerk hat der (wer) in buertferiening by

De Douweleane West (nr. 1 o/m 44) hie sûnt in pear jier net mear in buertferiening.
In pear froulju út dyselde strjitte muoide dit dochs wol en sy ha aksje ûndernaam. 
Sy ha op 18 september 2017 in buertbuorrel organisearre en fanôf  doe is der in nij
bestjoer kaam. De nije feriening is op 1 april 2018 offisjeel útein set. De namme fan
de feriening bliuwt ‘De Doordouwers’.

Op 22 septimber dit jier wie de 2e buertbuorrel en ek dizze kear wie it tige gesellich
en goed slagge. Hooplik is dit it begjin fan in jierrenlange gesellige buertferiening
wêr’t om inoar tocht wurdt en mei inoar leuke aktiviteiten ûndernaam wurde.

It bestjoer fan de feriening bestiet út:
Foarsitter: Ellen Hartemink 
Sekretaris: Niels Kinderman
Skathâlder: Jorrit Jorritsma
Alg. lid: Annie Hellinga en Attie Bos.



Iedere klant tevreden de deur uit!

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag van 
08.00 tot 20.00 uur
Donderdag en vrijdag tot 21.00 uur
Zondag van 12.00 tot 18.00 uur

De Haven 5, Gytsjerk
058 - 256 1370 • info@ahgytsjerk.nl

Ruim & plezierig 
winkelen 1400m2 winkel plezier!

Ruime 

openingstijden

www.marten-atsma.nl

Marten Atsma
ARCHITECT

Tel. 058 - 256 12 79 / 058 - 256 12 13  Rinia van Nautaweg 4c  Giekerk
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Kunst in Oentsjerk 12: 
Stania State en aquarellen slot Boelens

‘Beeldenstormer’
In 1990 verklaart Ernst Huisman in De Vrije Fries in ‘Ornaminten oan Fryslans Kroan
Tuin- en Parksieraden in Beetsterswaech en Olterterp’ dat ongeveer honderd jaar gele-
den een jongeman zo overstuur raakte van hermenbeelden in het bos dat hij de
meeste kapotsloeg. De resterende vijf beelden van Grieks-Romeinse goden of antieke
heersers op taps toelopende zuilen (zonder vruchtbaarheidssymbool) werden later
voor een lange tijd in Stania State geplaatst. Ze stonden eerder achter de tuin bij slot
Boelens in Olterterp en waren uitsluitend via een brug over een sloot te bekijken. De
grote zandstenen hermen stonden bij de ronde goudvisvijver in de ‘hovinghe’, een
doolhof van kronkelpaden. De natuurgetrouw weergegeven figuren, in los gewaad en
met expressieve koppen waren te veel voor de krankzinnige ‘beeldenstormer’. De
jongen kwam in Franeker terecht. 

Landgoed Olterterp
In het Aardrijkskundig woordenboek (1839-1951) schrijft Abraham Jacob van der Aa over
Olterterp: ‘De aankweking van den groven den is, een aantal jaren geleden, voor het
eerst in deze streken te Olterterp met het beste gevolg beproefd, waardoor aldaar aan-
zienlijke dennenbosschen ontstaan zijn, wier groei niets te wenschen overlaat. Deze
bosschen sluiten zich met die van Beetsterzwaag aaneen, en breiden zich verre in eene

noordoostelijke rigting uit.
Zij zijn, voor het grootste
gedeelte, de schepping
van wijlen den achtens-
waardigen bezitter van het
landgoed van dien naam,
den Heer Mr. Ambrosius
Ayso van Boelens, die
voor omtrent vijftig jaren
begon de woeste gronden,
welke vroeger dit dorp, dat
destijds uit slechts tien
huizen bestond, omring-
den, te ontginnen en te
beplanten. Eigenaar van
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den geheelen grond van het dorpje Olterterp, en van de daaronder behoorende uitge-
strekte landerijen, evenzeer als van de woningen, de kerk en verdere gebouwen, die,
niet in eene buurt vereenigd, maar, hier en daar verstrooid, bevallige groepen vormen,
heeft hij, door aanleg en aanplanting, de geheele gedaante van het landschap op de
gunstigste wijze herschapen’.

Slot Boelens - Stania State
Ambrosius’ oom Jan Hendrik van Boelens, gaf als voogd van het Popta gasthuis te
Marssum en burgemeester van Leeuwarden, diverse landschappelijke tuinopdrachten
aan Lucas Pieters Roodbaard. Voor zijn familie gaf hij opdracht om de tuinen op bui-
tenplaats Stania State
om te vormen tot een
landschapstuin*. De
parktuin bij Slot Boelens
is vaak vergeleken met
die van Stania State. Van
der Aa schrijft: ‘Alleen in
de nabijheid van het
woonhuis ziet men
eenen kunstmatigen
aanleg, of zoogenaamde
Engelsche partij; overal
elders heeft de schoone
natuur alle hare eenvou-
digheid behouden, en
men ontwaart de kun-
dige hand niet, die van eene plaatselijke omstandigheid heeft weten gebruik te
maken, om teekenachtige groepen daar te stellen, fraaije gezigten te openen, en ver-
rassende partijen te scheppen. Boven alles verdient het gelukkige denkbeeld vermeld
te worden, om eene zoogenaamde veenkom, namelijk eene doorgaans ronde, dikwijls
aanmerkelijke diepe uitholling in den zandgrond, die geheel en al met goede zwarte
veenstof en klijn gevuld is, zoo als onderscheidene op de Olterterpsche heidevelden
gevonden worden, door uitveenening in eenen natuurlijken vijver, van onregelmatigen
vorm, te herscheppen, dien met hoog of laag hout van verschillende soort te omplan-
ten, met den overigen aanleg te vereenigen, op een gezigtspunt eene bevallige arbei-
derswoningen te bouwen, en dus doende eene waterkom daar te stellen, meer dan
een bunder groot, waarin zich een, als door de natuur gevormd, eilandje spiegelt, en
die, bevallig en eenvoudig tevens, eene zoo verrassende en grootsche partij oplevert,



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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als men weinig elders zal aantreffen. Op deze wijze is het geheele landschap als het
ware in eene aangename lustplaats herschapen’. Dit water is vaak de grote vijver of
grote waterpartij genoemd.

Engelse landschapstuinen
De door Van der Aa vermelde ‘Engelsche Partij’ lag tussen Slot Boelens en de weg
waaraan een heuvel met koepel stond. Deze koepel is aangegeven op Huegenins kaart
van 1819-1829. Op het Kadastraal Minuutplan uit 1827 doen een majestueuze water-
partij bij het slot, een overbos en slingerpaden gecombineerd met solitaire bomen,
glooiingen en hoogteverschillen in oeverranden denken aan Roodbaards Engelse
landschapstuin bij Stania State. De twee tuinen  hebben vergelijkbare elementen en
zichtlijnen, maar er is geen bewijs gevonden dat het voormalige Slot Boelens in
Olterterp een Roodbaard tuin kreeg. In de landschapstuinen van Roodbaard zijn de
zichtlijnen recht maar voor de aanleg van perken, bloem- en moestuinen, gras, vijvers
en andere waterpartijen is vaak een ovaal of boonvorm toegepast en er is een grote
afwisseling in kleur in het glooiende landschap. 

Van der Mark, Westra en Vlaskamp
Aly van der Mark en Ids Westra woonden lange tijd op de voormalige kwekerij in
Hurdegaryp van de familie van haar echtgenoot Ids. Zij schreef het 180 pagina-grote
boek Het Prieel op de heuvel, Zes generaties Vlaskamp, het verhaal van een tuindersfamilie.*  Gerrit
Vlaskamp heeft 350 tuinen en parken aangelegd in voornamelijk Friesland en
Groningen en was de broer van Jitske Vlaskamp, overgrootmoeder van Ids Westra. Al
in 1770, beproefden twee broers uit deze familie uit Breedenbroek (de Achterhoek)
hun geluk in het Westland. Ze kwamen als tuinbazen in Friesland terecht. Gerrits
vader, tuinman en hovenier Lambertus Vlaskamp (1807-1854), was een tijdgenoot van
landschapsarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851). De tuinontwerpen van
Lambertus en Gerrit en wat daarvan resteert zijn steeds meer in beeld gekomen. Hun
ontwerpen zijn op basis van documenten uitgebreider gedocumenteerd en waar nodig
zijn toeschrijvingen aan andere tuinarchitecten gecorrigeerd. 

Aquarel
In 2014 zag Aly Westra een aquarel Slot Boelens uit 1899. Hiltje Wuite-Harmsma had
geërfd van haar overgrootvader Hendrik Oebeles Harmsma (1850-1940). Hij was tuin-
man bij de familie Boelens waarvan het in 1793 gebouwde Slot Boelens en de bijbe-
horend parktuin op de aquarel staat afgebeeld. De tuin van slot Boelens is mogelijk
van Lambertus Vlaskamp. Het slot is in 1906 afgebroken en een jaar later vervangen
door Huize Olterterp, nu standplaats van It Fryske Gea. Aly Westra vond in de kas-
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boeken van Boomkwekerij Bosgra te Burgum een rekening voor Boelens uit 1869: G.
Vlaskamp voor een ‘beste treuresch” en enige clematissen. Ze schrijft op haar blog ‘er was dus
contact’. Tuinarchitect en park-ontwerper Gerrit werd op 1 januari 1934 in Dokkum
geboren en begon zijn carrière in Friesland in 1854, nadat vader Lambertus in
Veenhuizen was overleden. Gerrit wordt wel als opvolger van Roodbaard gezien. Hij
bleef ongehuwd en is op 12 juni 1906 in Hurdegaryp overleden. 

Aldtsjerk-Oentsjerk, Leeuwarden 2018, ©Gerhild van Rooij.

Illustraties
Historische kaarten (anoniem) en aquarellen, met tuin en overtuin van- en met slot
Boelens, zie tekst;

Bronnen/noten 
Zie tekst en in De Koeketromp: Kunstserie vanaf deel 5, februari 2017 
http://www.cascade1987.nl  (blogs Aly van der Mark 28.7.2013, 7.8.2014)
*ISBN 9789023251644, Koninklijke van Gorcum BV

http://www.cascade1987.nl/overtuin-huize-olterterp-beetsterzwaag/

Lancering Pilot Radicale
schuldpreventie (Amargi)

Voorkomen is beter dan genezen. Zeker als het gaat om
armoede en schulden. Toch duurt het vaak jaren voor iemand
met problematische schulden om hulp vraagt. Veel mensen
weten zelfs nooit de weg naar ondersteuning te vinden. 
In de pilot Radicale Schuldpreventie, die vanaf 21 september
van start ging, krijgen inwoners uit de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
ondersteuning vóórdat hun financiële problemen uit de hand lopen. 

In Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel wonen relatief veel inwoners die in armoede
leven. In Achtkarspelen is dat 10.7% en in Tytsjerksteradiel 8.3% (CBS 2018). Veel
inwoners die in armoede leven, weten mogelijk niet altijd op welke inkomen-onder-
steunende regelingen zij een beroep kunnen doen en bij financiële tegenslag zien ze
soms geen uitweg. Wie betalingsachterstanden oploopt, krijgt al snel te maken met
extra kosten, waardoor men gemakkelijk in een negatieve spiraal terechtkomt en
schulden ontstaan. In veel huishoudens vormen schulden de basis van aanhoudende



* 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



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
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opvoedingsproblematiek, probleemgedrag, werkloosheid, ziekteverzuim en versla-
ving. Particuliere schulden ontwikkelen zich zo tot een groot economisch en maat-
schappelijk probleem. 

Met de pilot Radicale Schuldpreventie willen de gemeenten Achtkarspelen en
Tytsjerksteradiel samen met KEaRN Welzijn en met maatschappelijke partners schul-
den voorkomen door samen te werken met maatschappelijke partners die merken dat
klanten, medewerkers of buurtbewoners geldzorgen hebben. Het gaat om schuldei-
sers als het CJIB of de zorgverzekeraar, maar ook om zorgaanbieders (Thuiszorg Het
Friese Land) of werkgevers (uitzendbureau MF). Zij bieden deze inwoners met geld-
zorgen aan om ondersteuning te krijgen bij de financiën, door ze aan te melden bij
Amargi. 

Op deze manier willen we 80 huishoudens met geldzorgen en betalingsachterstanden
vroegtijdig opsporen. Na de aanmelding maakt een professional van KEaRN een geld-
plan, waarbij ook wordt gekeken of alle inkomensondersteunende regelingen en voor-
zieningen worden benut. Een deelnemer kan ook worden gekoppeld aan een vrijwilli-
ger. Samen kijken ze of er bespaard kan worden op de uitgaven. De deelnemer blijft
echter zelf bepalen waaraan hij zijn geld uitgeeft. Want juist de angst om de controle
over de eigen financiën te verliezen, is vaak een belemmering om hulp te zoeken. Alle
vrijwilligers krijgen een training en worden begeleid door professionals. Bij proble-
matische schulden leiden ze door naar schuldhulpverlening. 

De pilotpartners in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn o.a.: de Dorpenteams,
diverse uitzendbureaus, de MOA, Thuiszorg Het Friese Land, het CJIB en De Friesland
Zorgverzekeraar. De uitvoering vindt plaats onder de naam Amargi, met als motto ‘Vrij
van geldzorgen’. 

In Den Haag (april 2017), Hilversum (juni 2017), Leeuwarden (december 2017)
Harlingen (juli 2018) zijn al eerder vergelijkbare pilots gestart. 

Stichting Samuel - wijziging openingstijden

Kringloopwinkel Sa muel is gevestigd achter de voormalige zuivelfabriek in Gytsjerk.
De winkel verkoopt tweedehands goederen voor de Stichting Kindertehuis Samuel.
Vanaf 1 november 2018 is de winkel voortaan iedere vrijdagmiddag geopend tussen
13.30-16.30uur! Vrijdagavond dus gesloten. 
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Een persoonlijk verhaal (via TIRZA)

Het is september 2013. Op advies van de huisarts wordt voor mijn
vrouw een afspraak gemaakt met de afdeling Geriatrie in het
Leeuwarder ziekenhuis MCL. Na allerlei scans en onderzoeken luidt
in december de conclusie: FTD oftewel Fronto Temporale Dementie.
Wat dit dan ook mag zijn, maar daar kom je gauw genoeg achter. Het
gaat zo snel dat ze bij het tweede bezoek aan de arts, een half jaar
later, al vraagt: ‘Waarom zijn we hier? Ben je ziek of zo?’

Vanuit het MCL werd ik getipt over TINZ, het netwerk voor dementiezorg in Friesland.
De organisatie was inmiddels op ons spoor gezet, waardoor al snel een oriënterend
bezoek werd gepland. Aangezien mijn vrouw al heel snel weinig meer zonder hulp kon
doen, word je van het ene op het andere moment mantelzorger. Een titel die je vaak
hoort, maar waarvan je geen weet hebt wat het inhoudt. Ook daar kom je snel genoeg
achter. Het houdt dus alles in.

Via TINZ werd ik verwezen naar het gemeentelijke loket van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO). Al snel werd er een keukentafel afgesproken. Hierbij werd
vastgesteld dat de mantelzorger ondersteund moest worden, bijvoorbeeld door mijn
vrouw zo mogelijk deel te laten nemen aan activiteiten in een zorgcentrum. Hierbij
werd gekozen voor Heemstra State in Oentsjerk. Ze ging er twee dagen per week kof-
fiedrinken, begeleid spelletjes doen, en daarna gezamenlijk warm eten. Prima voor
elkaar, ware het niet dat de tijden voor een mantelzorger niet veel ruimte bieden. 

Van tien uur 's morgens tot twee uur 's middags: dit betekent voor een actieve man-
telzorger eerder een belasting dan een ontlasting. Om tien uur is de morgen al bijna
voorbij. En om twee uur is er ook al een gat in de middag, zodat daarvan ook weinig
vrije tijd voor de mantelzorger overblijft. In goed overleg is daarom gekozen voor
Bennema State in Hurdegaryp, met twee dagen per week van negen uur tot half vijf.
Kijk, dan kun je als mantelzorger een paar volledige dagen iets plannen, en onbezorgd
van huis.

Intussen ging de toestand van mijn vrouw toch wel behoorlijk snel achteruit. Daarom
adviseerde TINZ mij om te proberen haar onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) te
laten vallen. Dan zou de financiële ondersteuning wat ruimer kunnen worden. TINZ
regelde een gesprek met het Centrum Indicatie Zorg (CIZ) voor een beoordeling van
de zorgnoodzaak. Dit was een eenvoudig gesprek, waarin mijn vrouw de indicatie 5
kreeg. Hiermee werd een PGB (Persoonsgebonden Budget) mogelijk.
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Toen ging alles snel. Ik moest op zoek naar zorgverleners die een contract wilden aan-
gaan, en mij ondersteunen bij de verzorging van mijn vrouw en het huishouden. TINZ
had Rika de Jong uitgenodigd om te helpen met de benodigde papieren, aanvragen enzo-
voort. Rika werkt als zelfstandig adviseur. Voor mij werd ze een lot uit de loterij in de
papierwinkel die nodig is om van alles aan te vragen. Goed ingevuld bleek alles mee te
vallen. Zorgkantoor Friesland gaf dan ook vlot goedkeuring aan de aanvraag, contracten
en de rest. Hiermee kreeg de Sociale Verzekering Bank (SVB) opdracht om de bedragen
uit de afgesproken contracten maandelijks uit te betalen aan de zorgverleners.

So far, so good. En bij alle ellende die dementie met zich meebrengt, is dit een licht-
puntje: de mantelzorger kan toch een eigen programma hebben, dat door de hulp van
de zorgverleners ook buitenshuis kan zijn.

Zo kwam TIRZA , de zorgcoach in de Trynwâlden, op mijn pad. En las ik weer de naam
Rika de Jong, nu als de vaste, ingehuurde lokale zorgcoach van TIRZA. Omdat ik op dat
moment hulp zocht bij een paar contractaanpassingen, nam ik als TIRZA-lid contact
met haar op. Dit was opnieuw een schot in de roos. De nieuwe contracten waren in
een mum van tijd opgesteld. En een rekening bleef weg, omdat Rika voor de leden van
TIRZA kosteloos werkt.

Intussen kan ik me aardig redden. Met zowel de verzorging van mijn vrouw als met de
papierwinkel. En hoop ik dat ik haar met de PGB-ondersteuning nog een tijd thuis kan
verzorgen.

(Betrokkenen bij redactie bekend).

Verkoop openhaardhout

Na een warme zomer komen de koude maanden er weer aan. Tijd
om de kachel weer op te stoken. Op It Aventoer wordt door onze
deelnemers openhaardhout  ge kloofd. De houtsoort is een mix van
eik, els en essenhout en heeft een half jaar tot driekwart jaar
gedroogd. 

De kosten zijn: €67,50 per kuub. Het gekloofde haardhout wordt
bij u thuisgebracht.

Voor het bestellen van hout of nadere informatie kunt u bellen met 
It Aventoer: 058-2561133



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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Expositie Rein de Vries; 
zoektocht naar duurzaamheid, rond de zee

Beeldend kunstenaar Rein de Vries exposeert van 5 oktober tot 21 december 2018 in
It Maskelyn in Hardegarijp. Het centrale thema in het werk van Rein is het laten zien
van  duurzame alternatieven voor het gebruik van fossiele brandstoffen, teneinde de
aarde te behouden. Bijna zijn hele (kunstenaars)leven houdt dit thema hem bezig.

De opening zal worden verricht door Houkje Rijpstra, directeur Circulair Friesland.

Openingstijden:
maandag t/m
donderdag, 
09.00 – 12.00 uur/
13.00 – 17.00 uur en
19.00 – 23.00 uur. 
Op vrijdag, zaterdag 
en zondag alleen bij
activiteiten open.



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
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Presentatie 
‘Tichter by/ Dichter bij/ Closer to Tytsjerksteradiel’ 

Op vrijdag 7 september 2018
vond de feestelijke presentatie
plaats van het boek Tichter
by/Dichter bij/Closer to
Tytsjerksteradiel, in de Kruis kerk
van Burgum. Na de muzikale bij-
drage van de sopraan Tetsje van der Kooi, begeleid door de concertpianist Jacco
Lamfers, konden de aanwezigen, in een rondgang door de kerk en over het hof, een
volksverhaal, poëzie en lokale geschiedenis horen en kon men een foto-impressie van
Tytsjerksteradiel bewonderen.   
Tichter by/Dichter bij/Closer to Tytsjerksteradiel volgt Karakteristyk Tytsjerksteradiel
op uit 1983. Het boek bevat van elk van de zeventien dorpen in Tytsjerksteradiel een
‘culturele dorpsbiografie’, een volksverhaal, een foto-impressie en bijdragen van
lokale schrijvers en beeldende kunstenaars. Samengevat wil het boek het mooie en
veelzijdige van Tytsjerksteradiel opnieuw toegankelijk maken.
De dorpsbiografieën, in feite dorpswandelingen, zijn geschreven door Jan Popkema, de
volksverhalen zijn bewerkt door Douwe Kootstra en het fotowerk is van Marcel van
Kammen. De uitgave is drietalig Frysk / Nederlands / Engels. Zo worden in dit kleurrijke
en mooi vormgegeven boek alle zeventien dorpen op de kaart gezet, wordt kunst en cul-
tuur samengebracht, uitgelicht en teruggegeven aan de gemeenschap, ‘de mienskip’.   
De redactie werd gevormd door verhalenverteller en schrijver Douwe Kootstra, Jan
Popkema, oprichter, eerste voorzitter en (eind)redacteur van Karakteristyk Tytsjerk -
steradiel, vormgever Peter Boersma, en fotograaf Marcel van Kammen. De eindredac-
tie was in handen van Anne-Tjerk Popkema en Tryntsje van der Veer; de laatste was
initiatiefneemster van dit project. De uitgave kwam tot stand in het kader van LF2018
en werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Tytsjerksteradiel en de Provinsje
Fryslân. 
Tichter by/Dichter bij/Closer to Tytsjerksteradiel is een uitgave van Binnentún, omvat
200 pagina’s in kleur en heeft een harde kaft. Het is verkrijgbaar op meerdere ver-
kooppunten in Tytsjerksteradiel voor €19,99.

Deelnemende kunstenaars voor de Trynwâlden: 
Gytsjerk-Douwe Tiemensma en Tjitte Wierdsma; 
Oentsjerk- Jan Hooghiemstra en Sietske Boonstra; 
Aldtsjerk- Gerhild van Rooij;
Mûnein- Paul Christiaan Bos en Lytse Sjoerd. 



DE LEKKERSTE KOEK
VINDT U BIJ  DE
NEDERLANDSE

KOEKKAMPIOEN!

Ambachtelijke bakkerij Braaksma - Van Haersmasingel 2 - Oenkerk



Vrouwen van nu: agenda

Workshop lettering gegeven door 
Hinke Roodvoets en Hanneke Knossen;
Donderdag 4 oktober 9.30 uur, 
Kafee It Wapen fan Fryslân 

Koffieochtend, woensdag 10 oktober 9.00
uur, Excursie Omrin;

Afdelingsbijeenkomst, dinsdag 16 oktober 19.45 uur, Heemstra state Oentsjerk 
Lezing ‘Autisme’ door Geesje Duursma;

Koffieochtend, dinsdag 13 november 9.30 uur, Oerein Aldtsjerk 
Lezing van Haye Bijlstra ‘De poppenkast van Barend van der Veen’;

Afdelingsbijeenkomst, woensdagmiddag 21 november 14.30 uur, Oerein Aldtsjerk 
‘Enerzjy no en yn ‘e takomst’, Jacob Klimstra;

Diner, vrijdag 23 november 18.00 uur. de Trochreed Readtsjerk;

Afdelingsbijeenkomst, dinsdag 18 december 19.45 uur, Oerein Aldtsjerk  
‘Indianenverhalen en de Vier Jaargetijden van Vivaldi verwerkt in textiel’, 
Jansje Oost;

Workshop, woensdag  19 december, Loods in Tytsjerk, 
Kerstbloemschikken o.l.v. Pietsje van der Galien.

Contact: Thea van Raaij
Mobiel 06 438 403 01
e-mail t.v.raaij@kpnmail.nl
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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



49

De Koeketromp

Vijftien zangers/zangeressen, een dirigent en af en toe pianobegeleiding. Zie daar de
bouw-stenen van Vocaal Ensemble Collage. Maar deze opsomming doet geen recht
aan wat er gebeurt als deze groep samen muziek maakt. Dan voltrekt zich de magie,
dan horen en zien we dat het geheel zoveel meer is dan de som der delen.

Collage stort zich tijdens concerten vol overgave op een groot aantal muziekstijlen.
Muzikaal, creatief en gedreven zoeken de vocalisten met dirigent Albertus de Jong steeds
de grenzen op van hun vocale kunnen. Met passie en de nodige ervaring. Want dat
Collage al ruim 25 jaar stevig aan de weg timmert in vocaal Noord-Nederland is een feit.

In ‘t Readtsjerkje gaat Collage op zondag 21 oktober a.s. haar diversiteit laten horen
en zien. Op het programma staan o.a. werken van de Noorse, maar inmiddels in de VS
wonende, componist Ola Gjeilo, prachtige modern/klassieke muziek van Eric Whitacre,
het intieme Ken je mij van Trijntje Oosterhuis en popmuziek van o.a. Blöf en Coldplay.
Kortom; laat u verrassen door de vocale klanken van dit ensemble, dat in ‘t
Readtsjerkje begeleid wordt door pianist Jochum van der Woude. Aanvang 15.00 uur.
Collage: verrassend vocaal!

De kaartverkoop (€10,–)
begint vanaf 14.30 uur

aan de ingang van het

kerkje. 
Adres Roodkerkje,
Kerkweg 17 te Roodkerk. 
Reserveren is niet moge-
lijk, dus kom op tijd! 
Voor verdere informatie:
Wim Bok, 058 2562821 of
wimbok@telfort.nl



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

Al 100 jaar! 

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

E L E K T R O T E C H N I E K

V E R W A R M I N G

V E N T I L A T I E

G A S

W A T E R

S A N I T A I R

Z I N K W E R K

D A K B E D E K K I N G







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 13.30-16.30 uur; za van 10.00-12.00 uur en van
13.00-15.00 uur. (tel. 2562017). De goederen t.b.v. het kinderhuis Samuel kunnen op
uw verzoek worden afgehaald door dhr. G. van der Lei (tel. 058-25625820 of 
06-45953248), of dhr. F. de Vries, Mûnein, (tel. 2562577).

Buurtzorg Trynwâlden
Rinia van Nautaweg 3K, 9061 AA Gytsjerk (06-83799488).

Dorpenteam
Telefoon: 0511- 460839. Mailadres: tdehaan@dorpenteamtdiel.nl.
Website: www.tichtbyelkoar.nl
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