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Interview Marten Reitsma

Na 33 jaar in huisartsenmaatschap Trynwâlden te hebben gewerkt is Marten Reitsma
per 1 januari van dit jaar gestopt als huisarts. Vrijdag 27 december was er een
afscheidsreceptie in Heemstra State, die door veel mensen werd bezocht. Ik was
benieuwd hoe dokter Reitsma terugkijkt op zijn werk en wat zijn toekomstplannen
zijn. U kunt het lezen in dit interview!

Hoe was het afscheid?
Het was een heel leuke receptie. Ik zag er van tevoren wel wat tegenop, maar ik ben
blij dat ik het heb gedaan. Zoveel patiënten die langskwamen om persoonlijk afscheid
van mij te nemen, het was echt hartverwarmend. Daarom wil ik iedereen graag bedan-
ken voor hun aanwezigheid en voor het vertrouwen dat er al die jaren in mij is gesteld.
En ik wil de mensen ook bedanken voor hun giften aan stichting Faridpur en Tirza. Zij
kunnen het geld heel goed gebruiken.

Wilde u altijd al huisarts worden? 
Ja en nee. Mijn vader was politieagent in Winschoten en mijn opa was ook politie-
agent geweest, in Twijzel. Ik had ook wel politieagent willen worden, maar omdat ik
een bril had kon dat niet. Toch was mijn eerste keuze geneeskunde (ik vind ‘medicij-
nen’ een slechte omschrijving van de studie). Daarom ben ik na mijn middelbare
school in de stad Groningen geneeskunde gaan studeren.  

Hoelang heeft u erover gedaan?
Alles bij elkaar heb ik er tien jaar over gedaan. Er zat altijd wat tijd tussen de examens
en de coschappen en ik heb ook nog een jaar in het bestuur van roeivereniging Aegir

gezeten. Aan het eind
van de studie wilde ik
sportarts worden.
Daarom heb ik mijn
laatste coschap in
Papendal gedaan. Na
mijn militaire dienst,
waar ik op het sportme-
disch centrum van de
landmacht werkte, ben
ik in Ziekenhuis  Zonne -
straal in Hilversum gaan
werken op de cardiolo-
gieafdeling. Dat heb ik
anderhalf jaar gedaan. 
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Maar u bent uiteindelijk toch huisarts geworden?
Het werk als zaalarts, wat een beetje lijkt op dat van huisarts, vond ik leuk. Ik moest
kiezen tussen de huisartsenopleiding waar ik aan kon beginnen of een toen nog onbe-
kende opleiding als sportarts, waar heel weinig opleidingsplaatsen voor waren.
Eenmaal bezig met de huisartsenopleiding was mijn keuze snel gemaakt. Ik heb tij-
dens die opleiding een half jaar in Akkrum gewerkt en een half jaar in Heerenveen.

En toen ging u solliciteren?
In die tijd had je moeite om een praktijk te vinden. Je moest met waarnemingen pro-
beren ertussen te komen. Na een jaar ben ik hier in de Trynwâlden terechtgekomen.
Er waren toen twee praktijken: eentje in Oenkerk, van Erik Wijthoff, en eentje in
Giekerk, van Peter de Boer en dokter de Groot. Die laatste is er wegens omstandighe-
den vrij plotseling mee gestopt. Op 13 december 1985 had ik het sollicitatiegesprek
en nog vóór 1 januari is de overeenkomst getekend.

Dus zo bent u een Trynwâldster geworden?
Ja, je moest wonen in het praktijkgebied, daar was geen discussie over. We hebben
eerst anderhalf jaar in Giekerk gewoond, daarna zijn we hier in Oenkerk gaan wonen.
In het begin hadden we vrij uitzicht over de weilanden met Friese paarden. Inmiddels
zijn er heel wat huizen om ons heen gebouwd, maar het is nog steeds een prachtige
plek om te wonen.

Heeft u in die 33 jaar bijzondere dingen meegemaakt?
Ja, eigenlijk te veel om op te noemen. Maar mijn eerste bevalling zal me altijd bijblij-
ven. Het was een jongetje dat de naam Marten kreeg, Marten Terpstra. En mijn laat-
ste bevalling was een meisje dat Baukje heette. Voor mij persoonlijk heel bijzonder,
omdat mijn pake en beppe Marten en Baukje heetten. Ik ben er toen ook meteen mee
gestopt, mooier kun je het niet afsluiten…

Maar er waren ook minder leuke dingen?
Tja, in het vak krijg je onvermijdelijk ook met menselijk leed te maken. Toch kan bij-
voorbeeld het begeleiden van een sterfbed heel veel voldoening geven. Je bent er als
huisarts intensief bij betrokken. En verder maak je als huisarts ook weleens fouten.
Het blijft mensenwerk. Daar moet je ook mee leren omgaan.

Is er veel veranderd in die jaren?
Ja, gelukkig wel. Dokter Wijthoff had vier ochtenden spreekuur, dat was voldoende.
Toen onze zoon Tjarco op de Opstap zat, ging ik elke middag naar huis om een broodje
te eten. Toen hij in Leeuwarden op school zat, nam ik mijn brood mee naar mijn werk.
De laatste jaren moest ik mijn brood tussendoor opeten. Het is veel drukker gewor-
den. Naast het ochtendspreekuur is er nu ook een middagspreekuur. We zijn begon-
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nen met drie assistentes, later werden dat er vier. Nu zijn er acht, die samen vijf vol-
ledige arbeidsplaatsen bezetten. En we werken nu ook met drie praktijkondersteuners.

Hoe kan het dat het veel drukker is geworden?
Ziektebeelden veranderen. Spoedgevallen zijn ook anders geworden. Mensen komen
ook eerder: ‘Ik zou wel eens dit of dat kunnen hebben.’ Ze zijn veel beter geïnformeerd
en stellen daarom meer en andere vragen. Mensen worden ook ouder. Ze krijgen sui-
kerziekte, krijgen last van hun heupen of knieën, worden doof, gaan slechter zien…
Het hoort er allemaal bij. Ook de administratieve druk is toegenomen.

Heeft u nog tijd voor hobby’s?
Wat ik al jaren doe is schaken bij BOB. We kregen ooit een schaakbord cadeau en
Tjarco is toen gaan schaken. Ik heb vroeger gedamd, maar schaken is ook een leuk
spelletje. De schaakclub heeft nu nog acht leden, dus er kunnen wel wat nieuwe leden
bij. Ook ben ik lid van de Fûgelwacht. Ik heb vroeger hardgelopen en getennist, maar
in verband met mijn knie gaat dat niet meer. Wat ik wel doe is vissen. De Dokkumer
Ee is een prima viswater voor witvis. En verder doe ik aan golf. Mijn vrouw Wil is
ermee begonnen. Zij is heel enthousiast en ik ga graag met haar mee. Het leuke is ook
dat je het op allerlei plekken kunt doen op vakantie.

Laatste vraag: wat zijn uw plannen of wensen voor de toekomst? 
We gaan in februari eerst een paar weken naar Marbella om te golfen. Verder hebben
we met verschillende vrienden reisplannen, maar dat zijn nog geen concrete plannen.
En ik blijf waarnemen in de praktijk als dat nodig is. Er komt per 1 februari een vaste
waarnemer en een  huisarts in opleiding. Maar ik ben niet bang dat ik me gaan verve-
len. Ik ben van plan om meer voor de Fûgelwacht te gaan doen en ik kan ook altijd
meer gaan golfen. Misschien ga ik zelfs wel in de tuin werken. Ik geloof niet dat ik
groene vingers heb, maar een mens is nooit te oud om te leren.

Dokter Reitsma, heel erg bedankt!
Sietske Boonstra

De Koeketromp
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Jaarverslag Vereniging van
Dorpsbelangen Oentsjerk 2018
Algemeen
Op de Algemene Ledenvergadering op 22 maart 2018 vonden twee
bestuursveranderingen plaats. Paul Palmboom(voorzitter) trad af.
Toetredend lid: Sandra Buith. Het bestuur bestaat dan uit: Niek Hagoort

(penningmeester), Ank Schepp-Beelen (secretaris), Jan Ferwerda (lid), Ineke Kooistra (lid),
Albert Schaafsma (lid) en Sandra Buith (lid). Notuliste is Sjoukje van der Meulen. Jan Ferwerda
is bereid de voorzittersrol ad interim te vervullen. Halverwege het jaar legde Jan Ferwerda zijn
taken als lid en voorzitter a.i. neer. Sandra Buith heeft de rol van voorzitter overgenomen. Ali-
Jetske Hoogland heeft zich als nieuw lid aangemeld. Zij zal meelopen en in de ledenvergade-
ring van 2019 officieel kandidaat worden gesteld. 
De vereniging telt aan het eind van het kalenderjaar circa 490 betalende leden. Het lidmaat-
schapsgeld €7 per jaar wordt niet langer opgehaald. Het kan automatisch worden overgemaakt
of na toestemming door Dorpsbelang Oentsjerk automatisch worden geïncasseerd. Wil je lid
worden? Stuur dan een mail naar dorpsbelangenoentsjerk@gmail.com 
Bijeenkomsten met de gemeente Tytsjerksteradiel
* Overleg festiviteiten in de Trynwâlden. De gemeenteambtenaren belast met vergunningen en
toezicht spreken hun lof uit over de manier waarop de organiserende partijen de festiviteiten
voorbereiden, vormgeven en hierop handhaven. De vindingrijkheid van (jonge) feestgangers,
om de regels te ontlopen, blijft de aandacht vragen.

* snelheid verminderende maatregelen op de Wynzerdyk, Douwelaan, Dr. Kijlstraweg,
* bedrijventerrein Sanjesfjild,
* Traverse/N361.
Overleg met : 
* Gezamenlijke Dorpsbelangen in de Trynwâlden (2x),
* Dorpsbelang Gytsjerk (elke 2 maanden),
* Bestuur Zakenclub Trynwâlden.

Zorgcoöperatie Tirza
Tirza is nog steeds een unicum in zorg- en welzijnsland. Haar doelstelling is sinds haar oprich-
ting onveranderd: Tirza wijst mensen de weg die langdurig zorg nodig hebben om zo lang moge-
lijk thuis te blijven wonen. Of als dat niet meer kan in ieder geval in hun eigen omgeving. Dat
doet Tirza met een zorgcoach, maar ook met ZorgThuis en kleinschalige woonzorgvoorzienin-
gen in de dorpen. Tirza werkt samen met alle zorgverleners en het dorpenteam van de gemeente
en levert dus geen zorg, maar zorgt voor zorg in de Trynwâlden. Het Tirza lidmaatschap is sinds
2018 maximaal € 15,- per jaar. Kijk op: www.tirzatrynwalden.nl voor meer informatie.

Blik op de Rengersweg
De tevredenheid met het traject Aldtsjerk – E10 (N361) laat te wensen over. Ondanks de ope-
ning van de Centrale As zijn er nog diverse knelpunten. 
Uit alle Verenigingen voor Dorpsbelangen aan dit tracé heeft een vertegenwoordiger zitting geno-
men in de Werkgroep N361. Zij laten zich adviseren door Veilig Verkeer Nederland. Deze groep heeft
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Bekijk alle mogelijkheden op  www.staniastate.nl

Schuif  ook eens aan voor Koffi  e, Lunch, 
Diner of  kom Picknicken in het park!



11

De Koeketromp

15 knelpunten in kaart gebracht en gesprekken georganiseerd met vertegenwoordigers van
gemeente en provincie. Samen proberen zij de knelpunten op te lossen met gemeente en provincie.

Even voorstellen: Japke Kroes, onze nieuwe wijkagent (Tytsjerksteradiel)
Werkt al 36 jaar bij de politie. Heeft hiervoor gewerkt in Dongeradeel. Doet naast haar stan-
daardtaken o.a. het project Senioren en Veiligheid. Er wordt wat haar betreft te weinig aangifte
gedaan van inbraak, overlast door de jeugd, babbeltrucs enz. Vindt het zorgwekkend dat jonge-
ren op feesten steeds vaker al dronken arriveren. Er wordt informatie uitgewisseld over notoire
hardrijders. Op de website participatiepunt.vvn.nl van Veilig Verkeer Nederland kun je straten
aangeven waar vaak te hard wordt gereden. Bij veel klachten wordt gekeken welke maatregelen
genomen kunnen worden. 

Himmeldei
Ook dit jaar is er met de scholen weer een Himmeldei gehouden. Gehoord: de vervuilers
moeten ook de opruimers worden.

Elektrische deelauto: Tûk
Vanuit Dorpsbelangen Gytsjerk, Auto Olijnsma en Groenkerk/Trynergie is het initiatief genomen
om een elektrische deelauto te realiseren voor de Trynwâlden. Met één auto is gestart. Hier
wordt regelmatig gebruik van gemaakt en is te reserveren via Auto Olijnsma. Middels een
enquête is de behoefte in de Trynwâlden gepeilt. Er bleek ruim voldoende belangstelling voor
het gebruik van de Tûk met name uit Oentsjerk. Een aanvraag voor subsidie vanuit het Iepen
Mienskipfunds loopt. De werkgroep wil daar o.a. een elektrische auto voor aanschaffen met een
grotere actieradius zodat de bruikbaarheid sterk verbetert. 

Bijenweide
De bijenweide is wederom hand gemaaid. Het blijft een bloemrijke aanwinst en een kleurrijk
visitekaartje van het dorp. Je zult er maar wonen als bij. Het enige wat de bijen steekt is de
rommel die achterblijft na de verkiezingen (niets nieuws dus) en het klapperende reclamedoek
aan de afscheidingspaaltjes. 

Vergadering bestuur met buurt/speeltuinverenigingen en straten
Na het voorstelrondje komt het punt Sanjesfjild aan de orde. De voorzitter schetst de situatie
vanaf het initiatief in 2006 tot nu toe. Er is een ontwerp tot stand gekomen met een werkgroep.
In 2008 was er mede vanwege de economische crisis geen belangstelling meer voor nieuwe
bedrijfslocaties. In 2017 hebben de gemeente en de Zakenclub Trynwâlden het plan weer opge-
pakt op economische grondslag en aangepast (duurzaamheidseisen zijn vervallen, naast cate-
gorie 1 ook categorie 2 en 3 bedrijven mogelijk), zonder raadpleging/inspraak van om- en aan-
wonenden, overige inwoners van Oentsjerk en Dorpsbelang Oentsjerk. De selectie van bedrijven
is overgelaten aan de Zakenclub. 

De status is dat er een voorontwerp bestemmingsplan door de gemeente is gemaakt waarmee
de bestemming van het beoogde terrein gewijzigd wordt van agrarische bestemming naar
bedrijventerrein. De mogelijkheid is geschetst om een zienswijze in te dienen bij de gemeente
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op dit voorontwerp. Dorpsbelangen dient een zienswijze in op basis van gesprekken die gevoerd
zijn met aanwonenden, zakenclub en gemeente. 
Er is een enquête gehouden, in het bijzonder bij bewoners van Rengersweg zuid/midden en
noord, Sanjesreed. De bezwaren richten zich met name op aantasting van het groen, verkeers-
overlast, natuur, recreatie, milieu, lichtvervuiling. Alle buurtverenigingen zijn in de gelegenheid
gesteld om een enquête in te vullen. Buurtvereniging Andringaheem overhandigt de enquêtes
vanuit hun buurt. 

Volgende punt is de N361, die door de dorpen van de Trynwâlden loopt. Vanuit DBO is verbin-
ding gezocht met de overige DB’s. Er is een werkgroep N361 gevormd. Zij pleit voor meer
samenwerking om de overheden te dwingen hun beloften inzake de weg na te komen o.a. de
afwaardering tot dorpsweg. Er zijn tot nu toe 15 verbeterpunten vastgesteld. 
Mededelingen: Andringahiem leeft als een hart, schreef een jaarverslag, kreeg een positief keu-
ringsrapport, info-uitwisseling via o.m. de FB-pagina, enquête ingevuld en ingeleverd.
Buurtvereniging De Finne heeft een nieuw bestuur. 

Sinterklaas
Dorpsbelangen Oentsjerk organiseerde dit jaar samen met Dorpsbelangen Gytsjerk het
Sinterklaasfeest in Heemstra State. De bijeenkomst was goed geregeld en goed bezocht. Even
dreigde het geluid Heemstra State roet in de pepernoten te gooien, maar onze plaatselijke
beeld- en geluidspiet Verduijn ‘came to the rescue’ en herstelde vliegensvlug het euvel, zodat
het etiket ‘geslaagd’ hier op zijn plaats is. 

Dorpsvisie Tryntsjes Dream
De huidige dorpsvisie ‘Tryntsjes Dream’ loopt ten einde.  De voortgang van de onderwerpen uit
de Dorpsvisie “Tryntsje’s Dream” is als volgt:
• Wonen en woonomgeving.
- Prioriteiten: Oentsjerk als woondorp in een groene omgeving handhaven
- Nieuwe woonvisie Gemeente Tytsjerksteradiel is in ontwikkeling

• Bedrijvigheid en economie
- Prioriteiten: ruimte voor kleinschalige bedrijven aan de Rengersweg met bescheiden uit-
breidingen

- Ruimte voor bedrijvigheid op een kleinschalig bedrijventerrein  
- Prioriteiten: behoud winkels en sportvoorzieningen  

• Verkeer en Vervoer 
- Prioriteiten: verbeteren verkeersveiligheid, zowel op doorgaande route als in woonbuurten 
• Natuur, milieu, recreatie en toerisme. 
- Prioriteiten: Behoud en ontwikkeling groen en landschap
- Aanleg Fruittuin It Medsje gerealiseerd
- Ontwikkelen kleinschalige ‘groene’ recreatie, benutten van duurzame energie (irt bedrijven-
terrein)

- Nieuwe visie Recreatie en Toerisme Noordoost Fryslân in ontwikkeling 
• Zorg en welzijn
- Prioriteiten: zorg voor evenwichtige en gemêleerde bevolking
- Behoud medische/zorgvoorzieningen
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- Behoud sociale structuur 
- Goede sociale en fysieke infrastructuur voor mensen met een beperking

Op dit moment heeft de verkeersveiligheid en de ontwikkeling van een (kleinschalig) bedrij-
venterrein onze aandacht. 
Dit jaar zullen wij het proces naar het ontwikkelen van een nieuwe dorpsvisie opstarten. Ook
deze visie wil Dorpsbelangen Oentsjerk weer samen met het dorp gaan maken. Trynwâlden
overstijgende thema’s zullen met de overige dorpsbelangen van de Trynwâlden opgepakt
worden. Afgelopen jaar is al een intensievere samenwerking met Gytsjerk gestart als buurdorp,
omdat beide dorpen veel gemeenschappelijke voorzieningen hebben. De periode waarvoor ze
geldt zal korter duren: 2020-2025. 

Heemstra State
Na een hectische periode is het een poos rustig is gebleven rond het zalen- en zorgcentrum.
Ogenschijnlijk leek het centrum naar behoren te functioneren, mede dankzij de inzet van mede-
werkers en vrijwilligers van o.a. It Aventoer en Het Friese Land. De activiteiten kwamen weer op
gang. Ook kon er weer worden gegeten. 
De zorgfunctie is al die tijd normaal intact gebleven. Toch bleef het een tijdelijke oplossing.
Onder het motto ‘Wat stiller, wat better’ wordt er achter de schermen wel hard gewerkt aan een
duurzame oplossing. 

Bedrijventerrein Sanjesfjild
De mogelijke komst van het bedrijventerrein aan de Sanjesreed heeft de gemoederen in
Oentsjerk, met name in de directe omgeving van het gebied, danig    beziggehouden. Na de offi-
ciële aankondiging van het plan, eerst in de Staatscourant en nadien in de lokale media, leek
Oentsjerk in diverse kampen opgesplitst te worden, elk met zijn/haar eigen beweegredenen. Er
werden van diverse kanten zienswijzen op het Voorontwerp Bestemmingsplan Bedrijventerrein
Sanjesfjild ingebracht. 
Met name de communicatie tussen de gemeente, de inwoners van Oentsjerk en de zakenclub
liet te wensen over. Het bestuur van Dorpsbelang Oentsjerk heeft na diverse overleggen (w.o.
met aanwonenden, buurtverenigingen Oentsjerk, de overige Dorpsbelangen in de Trynwâlden,
de gemeente en de zakenclub) de gemeente door middel van haar eigen zienswijze laten weten
niet met het huidige plan akkoord te gaan. Dorpsbelangen is van mening dat alleen naar eco-
nomische motieven zijn gekeken. 
De lokale situatie van het Sanjesfjild/Oentsjerk en haar omgeving is veranderd. De Sintrale As is
gerealiseerd, de beoogde halvering van verkeersbewegingen over de Rengers weg/ Tryn wâld ster dyk
is tot op heden niet gehaald, zorginstellingen hebben zich hier gevestigd of zijn uitgebreid, het
behoud van het milieu krijgt meer aandacht er worden klimaatdoelstellingen geformuleerd om de
CO2- uitstoot te beperken, en de ambitie voor de Rengersweg ‘van doorgaande weg naar dorps-
weg’ is nog steeds niet gerealiseerd. Er is fors geïnvesteerd in men- en ruiterroutes in Noordoost
Friesland welke in 2012 in Oentsjerk is opengesteld wat door het beoogd terrein loopt. Er staan
gebouwen van PTC+ leeg en in de gebouwen van A-ware is bedrijfsruimte beschikbaar. 
Daarom heeft Dorpsbelangen ook aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid, milieu, land-
schap, recreatie, het belang van aanwonenden, inbreiding, kortom de leefbaarheid van ons
dorp. In onze zienswijze hebben wij verschillende perspectieven en meningen vanuit het dorp
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weergeven. De gemeenteraad neemt het besluit over het plan. Op dit moment is de status, dat
de gemeente een ecologisch en een milieu-effectenrapportage laat uitvoeren. De verantwoor-
delijk wethouder, mevrouw Hoekstra, zal op basis van alle 15 ingediende zienswijzen de ‘Notitie
inspraak en overleg voorontwerp bestemmingsplan bedrijventerrein Sanjesfjild’ voorleggen aan
de gemeenteraad. In deze raadsvergadering is het mogelijk voor degenen die een zienswijze
hebben ingediend om in te spreken. De gemeenteraad neemt het uiteindelijke besluit: wel of
niet uitvoeren van het plan of een aangepast plan.  

2018 samengevat
Bedrijventerrein Sanjesfjild en de veiligheid van de gebruikers en om/aanwonenden van de
N361 hebben voornamelijk het activiteitenbeeld van 2018 van Dorpsbelang Oentsjerk bepaald.
Naar verwachting zal dit ook in 2019 nog de nodige aandacht vragen. Daar kan nog aan worden
toegevoerd het schrijven van een nieuwe Dorpsvisie. Daarbij zal in het bijzonder de samenwer-
king met DB Gytsjerk worden gezocht. Hoewel ook de andere dorpen van de Trynwâlden nadruk-
kelijk in beeld blijven om een Trynwâldenbrede visie met inachtneming van de lokale identiteit
te ontwikkelen, erover mee te praten en mee te beslissen. De nieuwe visie zal i.t.t. de vorige
voor een kortere termijn gaan gelden. Onderwerpen die onze aandacht zullen gaan vragen zijn
de te ontwikkelen nieuwe woonvisie van de gemeente Tytsjerksteradiel en de nieuwe visie op
Recreatie en Toerisme Noordoost Fryslân. 

Jaarvergadering
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering 
op 11 april 2019 in Stania State.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur. 

A G E N D A
1. Opening en vaststellen van de agenda
2. Mededelingen van de voorzitter 

3. Notulen van de vergadering van 22 maart 2018 (bijgaand)

4. Jaarverslag 2018 (bijgaand)

5. Financiën: 
- Financieel jaarverslag 2018 (wordt op vergadering uitgedeeld).
- Verslag kascommissie. 
- Benoeming nieuw kascommissielid. 
- Vaststellen begroting 2019

6. Bestuurswisseling
• Afgetreden is Jan Ferwerda (voorzitter a.i.)
• Toegetreden is Ali Jetske Hoogland (bestuurslid) 

7. Voortgang onderwerpen uit Dorpsvisie ’Tryntsje’s Dream’:
Wonen en woonomgeving.
• Prioriteiten: Oentsjerk als woondorp in een groene omgeving handhaven
• Nieuwe woonvisie Gemeente Tytsjerksteradiel in ontwikkeling
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Bedrijvigheid en economie
• Prioriteiten: ruimte voor kleinschalige bedrijven aan de Rengersweg met bescheiden uit-
breidingen

• Ruimte voor bedrijvigheid op een kleinschalig bedrijventerrein  
• Prioriteiten: behoud winkels en sportvoorzieningen  
Verkeer en Vervoer 
• Prioriteiten: verbeteren verkeersveiligheid, zowel op doorgaande route als in woonbuurten 
• Resultaten enquête Rengersweg
Natuur, milieu, recreatie en toerisme. 
• Prioriteiten: Behoud en ontwikkeling groen en landschap
• Aanleg Fruittuin It Medsje
• Ontwikkelen kleinschalige ‘groene’ recreatie, benutten van duurzame energie (irt bedrij-
venterrein)

• Verslag Groenkerk
• Nieuwe visie Recreatie en Toerisme Noordoost Fryslân in ontwikkeling 
Zorg en welzijn
• Prioriteiten: zorg voor evenwichtige en gemêleerde bevolking
• Behoud medische/zorgvoorzieningen
• Behoud sociale structuur 
• Goede sociale en fysieke infrastructuur voor mensen met een beperking

8. Mogelijkheid tot het inbrengen van aandachtspunten voor de nieuwe dorpsvisie 2020 en verder

9. Mogelijkheid tot het inbrengen van aandachtspunten richting gemeente

10. Rondvraag

11. Sluiting

P A U Z E

Na de pauze hebben we Albert Ferwerda uit ons buurdorp Gytsjerk bereid gevonden zijn
omvangrijke kennis over het Noard Fryslân Bûtendyks met ons te delen. In zijn werkzame leven
was vanuit het Fryske Gea verantwoordelijk voor dit gebied. Nu is hij gepensioneerd en is nog
regelmatig bûtendyks. Dan zwerft hij door de velden, zit achter een hek, ligt op de zeedijk en
richt zijn verrekijker. 
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Op Aventoer op It Aventoer

Wie doet er mee op zaterdag 16 maart 2019  met de NL doet klus op It Aventoer?
We gaan het erf opknappen en opfleuren; plantenbakken vullen, groenonderhoud
doen en o.a. het beton pad herstellen. Maar natuurlijk ook samen koffiedrinken en
genieten van de lunch.
Graag tot ziens op It Aventoer, het wordt vast en zeker een gezellige dag. Opgeven
kan via de site van NL Doet: https://www.nldoet.nl/klus/op-aventoer-op-it-aventoer



MASSEY FERGUSON

Het meest complete
programma
Tuin- & Parkmachines

Oenkerk
TEL. 058 - 2561855 

Zij staan voor wat ze beloven



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

VAKGARAGE
CARWASH

    

         
    

         
    

        
          

        
  

   
   

   

VAN DER MEER
Ervaar de kwaliteit van

Van der  Meer   |   R in ia  van  Nautaweg  4b   |   Gyts je rk   |   058  256  22  11  
in fo@vakgaragevandermeer.n l   |   www.vakgaragevandermeer.n l

Nóg schoner
Hogere  sne lhe id
Betere  voorbehande l ing
Hogere  druk  op ve lgen tot  21”
Breder  (2 .15 m)
Vol led ig  roterende droger

Vanaf donderdag 22 november geopend

Compleet vernieuwde WashTec wasstraat

Tot en met 31 december 2018 ontvangt u leuke extra’s. 



WIERSMA OENKERK

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

• Telefoon: 058 - 256 11 87



Van de scholen

Efkes byprate… 
Wat gaat de tijd snel! We zijn alweer op de helft van het
schooljaar. En wat een mooi schooljaar! De kinderen komen
met veel plezier op school en het personeel werkt hard om
de kwaliteit van het onderwijs aan de kinderen steeds verder
te optimaliseren. Rond deze tijd hebben alle ouders/ verzor-
gers weer de voortgangsgesprekken met de leerkrachten over de vorderingen op
school. En de kinderen uit groep 8 hebben de gesprekken met juf Greetje en hun
ouders/ verzorgers gevoerd over de keuze van het vervolgonderwijs. Tja, de kinderen
uit groep 8 zien hun nieuwe school al aan de horizon opdoemen. Het is prachtig om
te horen hoe ze daar samen over praten. Maar zover is het nog niet. Nog een paar
maanden hard werken en met elkaar leuke dingen ervaren voordat de kinderen uit
groep 8 uitvliegen. 

Holding
Sinds 1 januari 2019 vormen OPO Furore
en PCBO Smallingerland samen een
nieuwe Holding. In de afgelopen periode
is er besloten om samen in een Holding
verder te gaan om zo door middel van een
intensieve samenwerking de kwaliteit van
het onderwijs en de kwaliteit van de
ondersteuning aan de scholen verder te
optimaliseren. Op 12 februari was er voor
het voltallige personeel van beide stich-

tingen een “Meet and Greet” in de Lawei in Drachten. Tijdens deze feestelijke bijeen-
komst is ook de naam van de Holding bekend gemaakt. Beide stichtingen vormen nu
samen de Holding Adenium, de Latijnse benaming voor de woestijnroos.

Rookvrije school 
De MR heeft onlangs in haar vergadering besloten dat De Opstap een rookvrije school
is per 1 januari 2019. Dit houdt in dat roken in en om de school niet wordt toegestaan.
We willen iedereen vragen zich hieraan te houden. De wet- en regelgeving heeft
bepaald dat roken met ingang van 2020 in  scholen en op de schoolterreinen niet
meer is toegestaan. De Opstap heeft besloten dat deze regels op 1 januari 2019 al van
toepassing zijn. We zijn blij met dit besluit omdat het volledig past in de ambitie van
de school om alle kinderen rookvrij op te laten groeien.
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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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Ja, de lente komt eraan. Deze week worden er zelfs temperatu-
ren van 15 graden of meer voorspeld. Natuurijs zullen we deze
winter waarschijnlijk niet meer krijgen (je weet natuurlijk maar

nooit) maar de kinderen uit de groepen 5 en 6 hebben deze winter prachtige schaats-
lessen gekregen in de Elfstedenhal in Leeuwarden. 

Thema Milieu
De Opstap vindt het belangrijk om vanuit thema’s te werken zodat kin-
deren ervaren dat een bepaald thema verschillende invalshoeken heeft.
In de komende tijd zal de school zich bezighouden met het thema
milieu/duurzaamheid. Hierbij worden ook de ouders actief betrokken. In
een volgende Koeketromp zullen we u nader informeren over alle activiteiten binnen
het thema.  

Peuteropvang
In het kader van de totstandkoming van Integrale Kind Centra op langere termijn is
Peuteropvang De Wâldpykjes per 1 januari 2019 binnen De Opstap gestart met de
Peuteropvang. Het lokaal van de groepen 3-4 is leeg gemaakt en de kinderen uit de
groepen 3-4 zijn verhuisd naar het lokaal van groep 5-6 en de kinderen van groep 5-6
zijn verhuisd naar een leeg lokaal. In het lokaal van de peuteropvang zijn aanpassin-
gen gedaan en op het schoolplein is een hek geplaatst zodat de kinderen ook veilig
buiten kunnen spelen. Al met al een prachtige ontwikkeling voor de school en de peu-
teropvang omdat er zo beter kan worden samengewerkt. Natuurlijk is het voor alle

betrokkenen even wennen aan de nieuwe situatie. Om
de samenwerking steeds beter vorm en inhoud te
geven vindt er natuurlijk regelmatig overleg plaats
tussen de peuteropvang en de school.

Algemene Leden Vergadering
Onlangs heeft de Oudervereniging van De Opstap haar jaarlijkse ledenvergadering
weer georganiseerd. We mochten ons verheugen in een aanzienlijke opkomst. Alle
zakelijke agendapunten zijn natuurlijk de revue gepasseerd. Na het zakelijke gedeelte
hebben we een zeer inspirerende lezing gehad over het belang van voorlezen en lezen
in de voorschoolse- en de schoolse periode door de eigenaar van kinderboekwinkel
De Toverlantaarn uit Leeuwarden. De aanwezige ouders/ verzorgers konden ter plaatse
boeken bestellen en alle groepen van de school hebben van de Oudervereniging twee
boeken mogen uitzoeken. We hebben nu al zin om deze boeken in de klas te gaan
voorlezen.
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Hierbij weer even een korte impressie van
de activiteiten waar we op school mee
bezig zijn.

Paadwizer ‘Verkeersactieve school’
Onze school had het verkeersveiligheidslabel van Veilig Verkeer
Nederland ‘SEEF’ al in haar bezit. Binnenkort komt er een nieuw
bordje op de gevel onze school ‘Verkeersveilige school’, met het
logo dat u hiernaast ziet. Dit logo mogen wij als school gebrui-
ken bij alle zaken rondom verkeersveiligheid. Veilig Verkeer

Nederland feliciteerde ons met het behalen van het predicaat ‘Verkeersveilige School’
en waardeert zeer dat onze school verkeersveiligheid prominent op de agenda heeft
staan. 

Onderwijskundige ontwikkelingen 
Op onze school zijn we voortdurend bezig met onderwijskundige
ontwikkelingen. We maken bijvoorbeeld gebruik van Snappet, waar-
bij rekenen, taal en begrijpend lezen in verschillende groepen digi-
taal worden aangeboden op een tablet. Ook werken we met leerlijnen. Als een leerling
meer oefening nodig heeft, dan wordt er extra oefenstof aangeboden, maar ook kan
het zijn, dat een leerling vlugger door de leerstof wordt geloodst. De leerkracht kan op
zijn scherm zien, hoe de leerstof verwerkt wordt. Deze werkwijze heeft vele voordelen.
Als bijv. sommen niet goed worden gemaakt, dan kan een leerkracht metéén ingrijpen
en ook scheelt het correctiewerk, waardoor de werkdruk vermindert. Daarnaast zijn
leerlingen vaak gemotiveerder bezig.

Het digitale rapport “MijnRapportfolio”
Dit cursusjaar zijn we gestart met het invullen van het digitale rapport,
‘MijnRapportfolio’. MijnRapportfolio geeft een totaalbeeld van de ont-
wikkeling van het kind en draagt eraan bij dat kinderen zich optimaal
kunnen ontwikkelen. Ieder kind heeft een persoonlijke startpagina.
Deze pagina kan door het kind zelf worden ingevuld, wat de betrokken-

heid en het eigenaarschap van het kind vergroot. Het kind is medeverantwoordelijk,
niet alleen voor zijn vaardigheden, maar ook voor de manier waarop leerdoelen
worden bereikt. Daarnaast krijgt het kind steeds meer inzicht in zijn sterke kanten en
weet waar het moeite mee heeft. Omdat ze kunnen laten zien waar ze trots op zijn, en
wat hun talenten zijn, wordt het zelfbeeld van kinderen positief versterkt.
MijnRapportfolio biedt ook aan ouders de mogelijkheid om mee te kijken met de ont-
wikkelingen van hun kind. De ouders hebben inmiddels zelf thuis de eerste resultaten
van hun kind(eren) kunnen bekijken; hierdoor wordt ook de ouder-betrokkenheid ver-



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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groot. in MijnRapportfolio zijn ook de resultaten van de KIJK (kleuter observatie
instrument), Snappet (digitale lesmethodes) en CITO (leeropbrengsten) zichtbaar. 

Ateliers en Uur Cultuur
In januari zijn we weer begonnen met de Ateliers, waarbij er creatieve
workshops worden aangeboden aan de kinderen uit de groepen 5 t/m
8. Deze workshops worden gegeven door ouders samen met een
aantal leerkrachten. De kinderen kunnen kiezen uit verschillende
Ateliers: koken/bakken, papier-maché, solderen, ijzerdraad en toneel/
muziek/drama. In het kader van UurCultuur bezoeken de kinderen uit

alle groepen dit jaar weer een theatervoorstelling. Groep 1 & 2 gaat in maart naar
“Rûntsje Hûntjse”, een theatervoorstelling door Tryater. Groep 3 & 4 gaat in maart
naar “Kanoet”, een theatervoorstelling door Pier 21. De kinderen van groep 5 t/m 8
gaan in mei naar “De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen”, een theatervoor-
stelling door T.G. Meneer Monster. Onze kinderen kunnen dus weer meedoen aan veel
leuke activiteiten. 

Fûgelwacht Trynwâlden 40 jier

Kommende maitiid, op 10 april 2019 bestiet de Fûgelwacht Trynwâlden 40 jier. Doe
kamen de fûgelwachten fan de doarpen Oentsjerk, Gytsjerk, Aldtsjerk en Mûnein
oerien om fierder te gean as ien wacht mei de namme Fûgelwacht Trynwâlden.
Wy wolle dit moaie barren fiere troch op sneon 13 april in soarte fan iepen dei te orga-
nisearjen. Dizze dei sil plak fine op in sintraal plak yn de Trynwâlden mei ferskate akti-
viteiten werby de minsken sjen kinne wat wy dogge en wêr’t wy it foar dogge. 
In dei yn it ramt fan ús krewearjen foar de fûgels en harren leefgebieten, fersoarge foar
de leden en troch de leden. Fansels binne alle belangstellenden fan herte wolkom. Wy
binne al drok dwaande om in programma te betinken weryn werom sjoen wurdt mar
foaral ek yn it no en de takomst. Ynwenners fan Trynwâlden en omkriten kinne dizze
dei al fêst yn harren aginda sette. Wy binne ek te folgen op ús webside fugelwacht-
trynwalden.nl

Tenei mear. Bestjoer Fûgelwacht Trynwâlden





Dorpsfeest Oentsjerk 2019 (16-19 mei) 

Het bestuur van het Dorpsfeest Oentsjerk verheugt zich op het komende dorpsfeest in mei. We

zijn er weer in geslaagd om een gevarieerd programma te organiseren met activiteiten voor jong

en oud.

Op donderdagavond is de aftrap voor Johnny die op enthousiaste wijze de Bingo mag presen-

teren. We hopen op een volle tent met fanatieke bingo-spelers. Er zijn meerdere rondes en een

superronde met een prachtige prijs. Dus, sla je slag en kom naar de feesttent!

Op vrijdagochtend organiseren wij een programma voor de schoolkinderen van de Paad- wizer

en de Opstap. Samen met directie, leerkrachten en bestuur en vrijwilligers van scw- BOB zullen

we een leuk activiteitenaanbod neerzetten. Dit jaar hebben we geen versierde wagens maar

gaan we voor de mooiste, leukste, meest origineel versierde straat van het dorp. Er is geen

thema aan verbonden, dus alles mag en alles kan. Wint jouw straat deze eerste editie? Er is een

unieke prijs te winnen. Trommel je buren op en ga aan de slag. Vrijdagavond komt ‘Alice Spring’

naar Oentsjerk. Dit belooft een spektakel te worden. Zij zetten de tent op zijn kop!

Op zaterdagochtend organiseren wij een dorpswandeling en vinden er in de middag de

‘Highland games’ plaats. Meer info hierover in de volgende Koeketromp. In de namiddag

kunnen belangstellenden aanschuiven bij de BBQ op het matinee (in samenwerking met Kafee

het Wapen fan Fryslan) met medewerking van Sybren. De muzikale omlijsting is in handen van

‘Van Geeft 'M’. Tijdens dit matinee zal de prijs uitgereikt worden aan de winnaar van de straat-

prijs. Tevens vindt de verloting plaats van de jaarlijkse superprijs. Bekendmaking direct na ver-

koop van de loten!

Op zondag sluiten we het feest weer af met het jaarlijkse volleybaltoernooi en het matinee na

afloop in de tent. Nadere info volgt via de volgende editie van de Koeketromp.

Wil je op de hoogte zijn van laatste up-date van festiviteiten? Volg ons dan ook op Facebook en

Instagram!

Feestelijk groet, namens het bestuur.
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Nijs fan Sabeare
Noch twa moannen en dan sille wy it stik 'Prins siket prinsesse' fjouwer kear opfiere yn Pro
Rege yn Oentsjerk. Wy binne drok dwaande mei de repetysjes. Wurdt it in mearke of dochs aktu-
aliteit? Giet it oer leafde en ôfgeunst of is alles yn harmony? Is it werkenber of dochs net? Of
miskien is it wol alles by inoar... Genôch reden om del te kommen foar in moaie jûn!

De útfieringen binne op: Freed 15 maart - Sneon 16 maart - Freed 22 maart - Sneon 23 maart
Oanfang 20 oere yn Pro Rege yn Oentsjerk. Hâld ús posters en jo brievebus yn 'e gaten!

Foar ynfo: Greetje Rijpma 06-39644215





31

De Koeketromp

Op de vooravond van de Brexit springt De Bazuin Oenkerk B het Kanaal over
voor een eerbetoon aan de pareltjes uit de Engelse brass- en popmuziek. Het
SELLEkonsert staat dit jaar in het teken van British Heroes. Het duo
Weima&VanderWerf is te gast en de beide heren halen met de prachtigste songs
en evergreens de grote Engelse muzikale helden voor een avondje naar Oenkerk. 
Zaterdag 9 maart klinken The Beatles in de Trynwâlden. David Bowie-hits schal-
len door Oenkerk en Rolling Stone Mick Jagger rockt uit de speakers in de
Ontmoetingskerk. Weima&VanderWerf laten samen met De Bazuin B het beste
uit het Verenigd Koninkrijk horen, de bakermat van de brassband. 

Het duo, bestaande uit Reinout Weima en Anno van der Werf, speelt al sinds 1996
samen en heeft al meer dan 2.000 maal opgetreden. Ze spelen 60 jaar (pop)his-
torie en weten wat te doen met publiek. Een volledig kloppend duo qua muziek,
beeld, spel en energie, zonder al te veel poespas.

Het repertoire van Weima&VanderWerf is breed en schiet van de ene muziekstijl naar
de andere. De mannen zingen ook eigen Friestalige nummers. Op het SELLEkonsert
duiken ze in de grote Britse popvijver en komen boven met de mooiste nummers van
helden uit het land aan de overkant van het Kanaal.  

Zonder de Britten geen brassband. Het betekent letterlijk koperorkest in het Engels.
De oorsprong ligt in de staal- en mijnbouw van het Verenigd Koninkrijk. Mijnwerkers
wilden muziek maken in hun vrije tijd en richten begin 1800 muziekkorpsen op. Het
koude, natte weer en de ruige omstandigheden zorgden ervoor dat ze eenvoudige
koperen blaasinstrumenten kozen die tegen een stootje konden. De brassband bleek
een prachtige warme ronde klank voort te brengen. Tot op de dag van vandaag is
Engeland koning van de brassband. Beroemde orkesten als de Black Dyke en The Cory
Band uit Wales toeren over de wereld. 

De Bazuin Oenkerk is trots dat ze in die rijke traditie staat. Het B-orkest onder leiding
van Sietse Hamersma ziet er dan ook naar uit om op het SELLEkonsert werken van
bekende (Engelse) brassbandcomponisten te laten horen en bezoekers aan de hand
van de kenmerkende koperklank mee te nemen naar de Britse valleys.  

Na het concert zetten de mannen van Weima&VanderWerf het feestje nog even
unplugged door op de afterparty in Pro Rege.
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Notulen van de ledenvergadering 
van Dorpsbelangen Oentsjerk 
op donderdag 22 maart 2018 
in Stania State

Aanwezig:
• circa 34 leden
• vertegenwoordiger van GroenLinks (@naam) 
• Wil Haalboom (DB Gytsjerk)
• de bestuursleden van Dorpsbelangen met uitzondering van Ineke Kooistra

1. Opening en vaststellen van de agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom.
Ook Dolph Kessler die de lezing na de pauze zal verzorgen, wordt hierbij welkom
geheten en er is een speciaal welkom voor bestuurslid Ank Schepp-Beelen.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2. Mededelingen van de voorzitter
• De leden krijgen door Dorpsbelangen twee kopjes koffie/thee met een stukje
oranjekoek aangeboden, alsmede een consumptie na de vergadering.

• Er zijn 4 afmeldingen: Frouwina van Dekken (Kearn), Japke Kroes (wijkagent),
Jikke ten Hoeve en Ineke Kooistra (lid DB).

3. Notulen van de ledenvergadering van 30 maart 2017
Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en de notulist
wordt bedankt.

4. Jaarverslag van 2017
blz. 1, Algemeen: er wordt een opmerking gemaakt over de terugloop van het
aantal leden. Dit komt onder andere door de wijziging in de inning van het lid-
maatschapsgeld. Het jaarverslag van 2017 wordt zonder op- of aanmerkingen
goedgekeurd. De secretaris wordt bedankt.

5. Financiën
De penningmeester neemt het woord.
Financieel jaarverslag 2017
Het jaar is met een positief resultaat afgesloten. Er is algemene reserve van onge-
veer € 18.000,--De ontvangen rente is nagenoeg verwaarloosbaar.
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De begroting 2017 was een batig saldo € 1.000,--, dit is lager uitgevallen het werd
€ 728,--.
Redenen:
- De vervanging van het witte hek gaf een groot verschil : € 1.220,- meerkosten
- Het zwerfafval heeft geen geld gekost, bespaard is € 650,--
- Aan Tryn's Rock is een bijdrage gegeven omdat het anders niet door kon gaan.
- Er waren 150,-- kosten voor de Statentocht begroot, maar deze heeft niet plaats
gevonden.

Er wordt een opmerking gemaakt dat blijkt dat er minder aan contributie binnen-
komt door het teruglopende ledenaantal. De penningmeester geeft aan dat het
innen van de contributie een uitdaging is, mensen zeggen toe het zelf over te maken,
incasso’s worden incidenteel gestorneerd, bankrekening zijn opgeheven etc.
Albert neemt het woord; hij zit namens het bestuur in de redactie van De
Koeketromp en geeft een toelichting op de financiën van De Koeketromp, die niet
goed is. De hoogte van advertentietarieven zijn lange tijd niet aangepast. De
kosten zijn hoger geworden door een hogere oplage (meer inwoners), meer
inhoud en gemaakte onkosten voor bestelde omslagen. Redenen dat de redactie
om een hogere bijdrage van DB heeft gevraagd, begroot is voor 2018 € 1.000 in
plaats van € 500 (2017)
Er wordt uit de zaal opgemerkt dat de verslagen van DB in een erg klein letter-
grootte zijn afgedrukt in De Koeketromp. Er zijn geen verdere op- of aanmerkin-
gen uit de zaal.
Het financieel verslag 2017 wordt vastgesteld.
Kascommissie
De heer Martin Reitsma en Jurjen Dijkstra hebben het verslag doorgenomen. De
stukken zijn doorgenomen, er zijn geen bijzonderheden ontdekt. De eindconclu-
sie 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 kascom-
missieleden worden bedankt voor hun werkzaamheden. De bestuursleden belast
met de financiën worden bedankt voor hun inspanningen.
Benoeming nieuw kascommissielid
Jurjen Dijkstra gaat nog een jaar door. Voor Martin Reitsma moet een nieuw per-
soon komen. De heer Peter van der Werf wordt het nieuwe kascommissielid.
Vaststelling begroting 2018
De penningmeester neemt de begroting door. Voor 2018 is er een begroot tekort
van € 500,--. Dit heeft te maken met een bijdrage voor verfraaiing van de
Rengersweg (plantenbakken), begroot op € 1.500,-- en een hogere bijdrage aan
De Koeketromp. Gelukkig is er een grote reserve, die wordt nu enigszins aange-
sproken. Er zijn geen vragen uit de zaal.
De begroting 2018 wordt vastgesteld.



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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Automatische incasso contributie; stand van zaken
De penningmeester neemt weer het woord. Van 451 leden is het lidmaatschaps-
geld geïncasseerd.
Het bestuur is gestopt met het contant ophalen van het lidmaatschapsgeld. Men
moet voortaan zelf het geld overmaken of een machtiging afgeven. Dit heeft geleid
tot minder inkomsten aan contributie. Er wordt gepoogd om nieuwe leden te
werven, ook met name onder de nieuwe bewoners. De penningmeester benadert
ook bewoners om over te gaan op automatische incasso.

6. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar Paul Palmboom
Paul Palmboom treedt af en is niet herkiesbaar, omdat hij 2x 4 jaar in het bestuur
de functie van voorzitter heeft bekleed. Paul geeft aan dat hij een leuke periode
heeft gehad en het zal missen. Het bestuur mag Paul alsnog inschakelen voor
zaken.
Sandra Buith is bereid gevonden een bestuursfunctie te aanvaarden. Dat wordt
door de vergadering akkoord bevonden. Sandra stelt zich voor.
Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld. De voorzitter doet een oproep
voor nog een bestuurslid met name een nieuwe voorzitter. Er is geen voorzitter op
dit moment.

7. Voortgang werkgroepen Dorpsvisie “Tryntsje's Dream”
Wonen en woonomgeving
Alle bouwkavels zijn verkocht. 
Door de gemeente is de ontwikkeling van het bedrijventerrein Sanjesfjild weer
opgepakt. Het plan bestaat al sinds 2006, maar is stil komen te liggen door de
crisis. Er zijn nu zo'n 10 belangstellenden, waarvoor 10 kavels worden ontwikkeld
met tevens de mogelijkheid voor bewoning er bij. Er wordt wisselend over het
bedrijventerrein gedacht; er zitten altijd twee kanten aan.
Er wordt gevraagd naar de duurzaamheid van de gebouwen. De gemeente heeft
bepaalde eisen zoals groen op de daken laten vallen, omdat het voor de onder-
nemers te duur werd. Het plan is nog niet definitief. Er wordt aangeraden het goed
te volgen. Inspraak bij de gemeente is nog mogelijk.
Er wordt gevraagd naar de scholen. De leerlingaantallen lopen terug. Bekend is
geworden dat de toeslagen voor kleine scholen worden gehandhaafd. Mûnein,
Ryptsjerk en Oentsjerk zijn momenteel bezig met een samenwerking. Verder zijn
er niet veel ontwikkelingen.
Recreatie en toerisme: Activiteiten in de omgeving
Er is een garageverkoop aan de Douwelaan op 21 april.
- Een Paardenmarathon op 12 mei,
- Dorpsfeest op 17,18,19 en 20 mei,
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- Tryn’s grutte reünie op 2 juni
- Omloop Trynwâlden op 1 september
- Bierbosfeest op 27 oktober

De Burkino Fasso-groep heeft voor 23 maart een Midnight Walk door de
Trynwâlden georganiseerd om geld in te zamelen voor hun reis naar Burkino
Fasso, waar geholpen zal worden met de bouw van een school. De Walk begint om
19.30 uur.
Verkeer en vervoer / Traverse (Rengersweg)
Het verkeer langs de Rengersweg is afgenomen, maar de aantallen vallen toch nog
tegen. De provincie heeft geen geld beschikbaar voor verdere aanpassingen van
de Rengersweg. De provincie gaat de snelheid op de Lauwerseewei vanaf Dokkum
richting Aldtsjerk verlagen van 100 km naar 80 km (in 2020 of eerder). Ook land-
bouwverkeer wordt dan toegestaan op deze weg.
Verder komen in de weg vanaf de E10 richting Gytsjerk rotondes en wordt de snel-
heid verlaagd naar 60 km (in 2019).
Er zijn plannen van DB, de Werkgroep Rengersweg, de gemeente en Henk
Veenstra (betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Traverse) voor een project
met als doel om aanpassingen in/van de Rengersweg te realiseren. DB wil geld ter
beschikking stellen voor bijvoorbeeld bloembakken.
Er komt uit de zaal een vraag over de bushaltes. Wim Haalboom van DB Gytsjerk
geeft een toelichting. De haltes in Oentsjerk blijven gehandhaafd, in Gytsjerk
komt een nieuwe halte bij de rotonde langs de doorgaande weg. De halte in het
dorp komt te vervallen. 
De provincie en Arriva hebben geopperd dat Skewiel met de Skewiel-mobiel voor
vervoer van de halte naar het winkelcentrum in Gytsjerk kan zorgen. Ook is er een
nieuw plan voor deelauto's. Auto Olijnsma zou elektrische auto's voor verhuur ter
beschikking willen stellen. Op 21 april is hier een informatie-bijeenkomst over.
Waar de benodigde vrijwilligers vandaan moeten komen, is niet duidelijk.
Natuur en Milieu
Geen bijzonderheden.

8. Stand van zaken Heemstra State
Niek Hagoort neemt het woord.
Patyna, de koepelorganisatie waar Heemstra State onderdeel van uitmaakt, wilde
stoppen in Heemstra State omdat de inkomsten niet op wogen tegen de uitga-
ven/kosten. Die kosten bestonden naast personeel voornamelijk uit doorbelaste
kosten van het hoofdkantoor en hoge afschrijvingen.
Aan DB, It Aventoer, de gemeente, Tirza, PGT en T-med is gevraagd mee te denken
en zoeken naar mogelijkheden om de exploitatie rond te krijgen. Hieruit is een
projectgroep ontstaan met als partijen: de gemeente, PGT, It Aventoer en Patyna.



* 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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De problemen zijn intussen geïnventariseerd; er ligt nu een intentieverklaring om
de komende 2/3 jaar plannen te concretiseren en knelpunten op te lossen.
It Aventoer wil dagbesteding invullen; de gemeente stelt zich faciliterend op en
Patyna wil de zorgfunctie goed gaan invullen. Positieve ontwikkelingen zijn dat er
al wachtlijsten zijn voor Noflik Wenje en er plannen zijn voor een zorghotel,
bedoeld voor mensen die zijn ontslagen uit het ziekenhuis maar nog wel zorg
nodig hebben. Mw. Annagreet Krommendijk is bezig met een plan, dat in augus-
tus gereed zal zijn. Tirza en Patyna hebben een lijst opgesteld met zorgdiensten
die ze wil gaan aanbieden.
De kerkenraad van PGT heeft vooralsnog ingestemd met het ondertekenen van
een intentieverklaring, mits deze op onderdelen wordt aangevuld. In april is een
gemeente-avond gepland, om de eventuele verhuizing te bespreken, naar ver-
wachting kan dan mei wordt besloten of die intentieverklaring wordt getekend.
Formeel kan dit alleen plaatsvinden als de gemeente gehoord is door de
Kerkenraad
Aandachtspunten:
- parkeerprobleem: 50-80 parkeerplekken zouden er bij moeten komen.
- er moet een lift worden geplaatst om van binnenuit naar de bovenliggende
appartementen te kunnen komen

- overwogen wordt dat een terras aan de zonkant (westzijde) wordt gemaakt; hier-
voor zouden parkeerplekken moeten wijken

- kadastrale tekeningen moeten nog aangepast worden aan de realiteit; dit moet
via de notaris (notariële akten)

- het bestemmingsplan moet aangepast worden, om beter aan te sluiten bij de
realiteit

Vanuit de zaal wordt genoemd dat met deze aanpassingen iedereen zo naar
binnen kan lopen en via de lift bij de appartementen in de wand kan komen. Dit
wordt als negatief ervaren. Niek licht toe dat het juist de bedoeling is dat ieder-
een naar binnen kan en welkom is.
Het oude rietgedekte huisje aan de Rengersweg zal waarschijnlijk worden ver-
kocht, het staat momenteel al leeg. Er zijn nog spannende jaren voor de boeg;
waarbij de gemeente een belangrijke speler is. Niek wordt bedankt voor de toe-
lichting.

9. Verslag Groenkerk
Karel van der Linden neemt het woord. Kernpunten van Groenkerk zijn:
- bijenweide hoek Rengersweg in samenwerking met de gemeente;
- binnenkort wordt er weer nieuw bloemzaad gezaaid met steun van DB;
- er wordt gewerkt met It Aventoer en de scholen voor onderhoud;
- de laatste jaren is er gemaaid met de zeis; het is een leuke activiteit die ook dit
jaar weer gehouden gaat worden. Deelnemers zijn welkom.
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- De struikbomen langs het water worden bijgehouden om het water vrij te
houden;

- ieder jaar is er in september een Himmeldei in samenwerking met de basis-
scholen, waarbij zwerfafval wordt opgeruimd;

- De Fruit-te-overtuin It Medsje komt ook dit jaar weer terug; het is tevens ter
educatie voor de basisscholen.

Karel vertelt tevens over Trynergie:
- particulieren kunnen nu ook gebruik maken van de postcoderoos
- dit is een stimuleringsactie van de overheid om op bedrijfsdaken panelen te
“kopen” ofwel zoncertificaten voor € 300,-- per stuk; met 9/10 jaar heb je je
investering terug verdiend.

- ook huurders of een bewoner van een appartement (dus zonder eigen dak)
kunnen hier gebruik van maken

- het dak van Sikma in Gytsjerk ligt al vol; op de gebouwen van Bijlsma komen
4.000 zonnepanelen.

- Karel doet een oproep om stroom af te nemen van Trynergie.
- de gemaakte winst komt ten goede aan lokale projecten.

10. Voortgang ‘Coöperatie Zorg en Welzijn Trynwâlden u.a. / Tirza’
Paul Palmboon neemt het woord.
Recent heeft de coöperatie haar ledenvergadering gehad, er waren zo'n 25 leden
aanwezig.Tirza heeft nu ongeveer 110 leden. Paul doet een oproep voor nieuwe
leden. Dit jaar zijn er (nog) geen kosten aan het lidmaatschap verbonden. Voor dit
jaar zijn er voldoende middelen om de zorgcoach (Rika de Jong) te betalen. De
financiën behoeven echter wel aandacht de komende jaren.
Tirza is betrokken bij het nieuwe zorgconcept van Patyna in Heemstra State.
Patyna heeft ook belangstelling getoond voor een onafhankelijke zorgcoach; wel-
licht dat daar nadere aansluiting mee wordt gezocht. Er bestaan ook plannen om
verdere samenwerking met het Dorpenteam aan te gaan.
Er wordt gevraagd hoe Tirza zich verhoudt met het Dorpenteam. Paul licht toe dat
het Dorpenteam voortkomt vanuit de gemeente en gericht is op de WMO. Tirza
neemt ook de Zorgverzekeringswet en Langdurige Zorg (WLZ) mee en heeft daar-
door een veel breder aandachtsgebied/expertise. Tirza wordt gefinancierd door het
Iepen Mienskipsfûns, de gemeente en de gezamenlijke DB's van de Tryn wâl den en
is daardoor onafhankelijk. Dit samen geeft de toegevoegde waarde van Tirza.
Een mevrouw uit de zaal vraagt of iemand weet welke woning wordt bedoeld, die
gebruikt zal gaan worden voor verzorging en huisvesting van minderjarige kinde-
ren. De verleende vergunning stond bij de gemeentelijke berichten in de Actief. Er
wordt gemeld vanuit de zaal dat het de woning is tegenover het medisch centrum,
waar voorheen Ettema Fysiotherapie was gevestigd.
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11. Rondvraag
Een meneer in de zaal vraagt of DB iets heeft gedaan aan de situatie van de
Douwelaan waar het verkeer te snel rijdt. De voorzitter meldt dat het meerdere
keren bij de gemeente is aangegeven, ook de situatie van de Dr. Kijlstraweg, maar
de gemeente doet er niet veel mee.
Arjen Koonstra meldt hetzelfde probleem van de Wynzerdyk aan. Er liggen nu
platen op de weg, maar men rijdt nog steeds sneller dan de toegestane 30 km. De
voorzitter geeft aan dat het ook een eigen verantwoordelijkheid is en je kunt elkaar
op aanspreken. Verder zou er voor gezorgd moeten worden dat de wegen niet
geschikt zijn om sneller te rijden, zoals het parkeren van de auto's langs de weg
en niet half op de stoep.
De nieuwe wijkagent heeft aangegeven dat zij kan zorgen voor bijvoorbeeld con-
troles. Haar zal ook worden gevraagd om mensen aan te spreken over de snelheid
en het parkeren.
Sjolle Wieringa in de zaal vraagt naar de geruchten van de verhuizing van de tan-
darts naar het pand van Auto Olijnsma in Gytsjerk. Is hier iets van waar?
Huisarts Reitsma licht toe dat de huisartsen en de tandarts te weinig ruimte
hebben. Architect Doornbos heeft gekeken naar een oplossing, maar die is onbe-
taalbaar. Er wordt nu gekeken naar andere oplossingen.
Een meneer in de zaal vraagt wat er met het kerkgebouw gaat gebeuren, mocht
PGT daadwerkelijk verhuizen naar Heemstra State. Niek Hagoort licht toe dat het
kerkgebouw als gemeentelijk monument wordt aangemerkt. Dit bemoeilijkt de
manoeuvreerruimte. Niek geeft aan dat er eerst een besluit over de verhuizing
moet worden genomen, dan gaan ze hier naar kijken.

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
De penningmeester bedankt Paul Palmboom voor zijn voorzitterschap al deze
jaren en roemt zijn goede kwaliteiten. Er wordt Paul een mooie bos bloemen aan-
geboden, een boek van Dolph Kessler een boekenbon en miniversie van DS19 uit
1957.
Na de pauze geeft fotograaf Dolph Kessler een interessante lezing over zijn reizen
over de hele wereld. De voorzitter bedankt Dolph Kessler en overhandigt hem als
dank enkele interessante boeken.

Expositie Wereldvrouwen
2 maart t/m 3 april in Galerie Bloemrijk Vertrouwen, Van Sminiaweg 70,

Aldtsjerk. Onder meer kunst van Sylvia Wijnjeterp uit Oentsjerk en
'Koeketromp-medewerker cultuur' Gerhild van Rooij 

(zie ww.gbv-artgallery.nl of facebook.com/GalerieBloemrijkVertrouwen)



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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Ryk troch Muzyk

Het seniorenorkest ‘Ryk Troch Muzyk’ is met heel veel inzet en plezier aan het oefe-
nen voor het jaarlijks concert in ‘Pro Rege’ te Oentsjerk op: zaterdag 13 april 2019
om 14.30 uur. De orkestleden spelen accordeon, piano, drum en blaasinstrument.

Wij willen u deze middag meenemen op een prachtige muzikale wereldreis. Dirigent
Douwe Veenstra uit Feanwâlden heeft een heel mooi programma samengesteld van
hele herkenbare muziek van ‘Strauss’ tot vrolijke meezingers. Als gast is uitgenodigd
Gurbe Douwstra, bekend van radio en TV Fryslân Gurbe staat met zijn prachtige stem
en mooie luisterliedjes al jaren aan de top van de ‘Fryske hitlijst’.

Wij nodigen u uit om deze middag de muzikale wereldreis met ons mee te maken.
Inlichtingen:  M.van der Lei, Reidfjild 24 Tytsjerk  tel: 0511 – 43 24 11.

Een nieuw jaar!

Het nieuwe jaar is begonnen. Dit betekent dat de bestuurs-
leden van de stichting Laat Trynwalden Zwemmen ook weer
beginnen met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. 

Ook dit jaar hopen we weer op een fantastische zomer net als vorig jaar. Wat gaat dit
jaar ons brengen? Wij hopen erop dat de nieuwbouw rondom het zwembad snel mag
starten. De gemeente is samen met dorpsbelangen druk bezig met het maken van de
plannen.

Ook dit jaar doen wij weer een beroep op onze vrijwilligers waar wij zeer blij mee zijn.
Met jullie hulp zorgen wij weer voor een schoon zwembad en leuke activiteiten.

Wij kunnen u/jou hulp als vrijwilliger altijd gebruiken. Aanmelden kan via facebook of
onze site: www.laattrynwaldenzwemmen.nl of door te bellen naar: Gerda Goris,
0623312631.

Draagt u/jij het zwembad een warm hart toe? Wordt dan donateur! Voor een bijdrage
van 15 euro per jaar steunt u/jij ons al. Ook deze aanmelding kan via facebook of de
site.

Tot ziens in het zwembad!!!

Hartelijke groeten,
Bestuursleden Stichting Laat Trynwalden Zwemmen



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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Opbrengst plaatselijke collecte

De Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers
Van 28 januari tot en met 2 februari 2019 vond in Oentsjerk de Hersenstichting col-
lecte plaats. Er zijn veel collectanten op pad gegaan om voor al die mensen met een
hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft € 697.31opgele-
verd. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan
voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met
een hersenaandoening. 

Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer
NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting, Den Haag. 
Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl.

Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage. 
Met vriendelijke groet,
Annie Hellinga

Volleybaltrainer gezocht!
Wij zijn op zoek naar een 

trainer voor de jeugd

De training vindt in beginsel plaats op de donderdagavond, maar de maan-
dagavond kan ook een optie zijn. 
We zoeken een proactieve trainer die de jongeren stimuleert en die mee wil
bouwen aan onze vereniging. De trainer dient bij voorkeur in het bezit te zijn
van een trainersdiploma. Wanneer dit nog niet het geval is, is het mogelijk om
in overleg met de vereniging dit diploma te behalen. Voor de training geven
wij een vergoeding. 
Wanneer deze vacature jou aanspreekt, of heb je aanvullende vragen, dan
kun je dit doorgeven via het volgende mailadres:
volleybaltrynwalden@gmail.com. Wij nemen dat z.s.m. contact met je op.
Wil je geen trainer worden, maar wel graag bij ons volleyballen, dan kun je
dat ook doorgeven via bovenstaand mailadres.
Namens het bestuur:Djoke Rispens



DE LEKKERSTE KOEK
VINDT U BIJ  DE
NEDERLANDSE

KOEKKAMPIOEN!

Ambachtelijke bakkerij Braaksma - Van Haersmasingel 2 - Oenkerk



Mooie stap Kinderwoud en scholenkoepels in
ontwikkeling Integrale Kindcentra Tytsjerksteradiel

De vraag naar kinderopvang en peuteropvang groeit en dat merkt Kinderwoud
Kinderopvang ook op haar locatie Mearkelân in Oentsjerk. Kinderwoud geeft graag
ruimte aan de groei en omdat de ontwikkeling naar Integrale Kindercentra (IKC) met
de scholenkoepels OPO Furore en PCBO Tytsjerksteradiel steeds meer vorm krijgt is
gekeken naar opvangmogelijkheden binnen de basisscholen. Vanaf1 januari 2019 is
peuteropvang De Wâldpykjes daarom verhuist naar de volgende scholen:
• OBS De Opstap in Oentsjerk 

Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 12.00 uur
• OBS Thrimwalda in Gytsjerk 

Openingstijden: dinsdag en donderdag van 8.30 – 12.00 uur
• CBS De Ichthusschool in Gytsjerk

Openingstijden: maandag en woensdag van 8.30 – 12.00 uur

Na de zomervakantie 2019 verhuist het kinderdagverblijf van locatie Mearkelân naar:
• CBS De Paadwizer in Oentsjerk

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 7.00 – 18.30 uur

Op deze manier kan Kinderwoud nog beter aansluiten op het onderwijs en een door-
gaande speel- en leerlijn realiseren voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. Dit
sluit aan op onze visie en het doel van onze samenwerking met de scholenkoepels.
Het is een prachtige stap in de ontwikkeling naar Integrale Kindcentra in
Tytsjerksteradiel, waarbij de kinderen zich vertrouwd voelen met bekende gezichten
op de opvang en in het onderwijs.

Peuteropvang
Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de peuterop-
vang, voorheen peuterspeelzaal. Op de peuteropvang spelen en leren peuters met
elkaar in een veilige vertrouwde omgeving. De activiteiten worden met zorg door onze
pedagogisch medewerkers samengesteld. Daarbij maken ze gebruik van de VVE pro-
gramma's Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speel-
leeromgeving is spel- en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling en sluit aan
bij de belevingswereld van de kinderen. Bovendien wordt een doorlopende leerlijn
naar het basisonderwijs gerealiseerd.

De nieuwe locaties in Oentsjerk en Gytsjerk hebben nog plek. 
Aanmelden kan via de aanmeldformulieren op de website www.kinderwoud.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
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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 restaurant, zalenverhuur,vervoer en verzorgvoorziening Noflik Wenje.

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

Inloopspreekuur Zorg & Ondersteuning Trynwâlden
Het inloopspreekuur is voor alle inwoners van de Trynwâlden, dus voor jong en oud.  
Met ieder probleem waarbij u zorg, ondersteuning of advies wenst kunt u langsko-
men. Het inloopspreekuur is iedere dinsdagochtend van 10:00 tot 11:00 uur.
Aanmelden is niet nodig. In Heemstra State te Oenkerk, Frisiastate 23, 9062 GX
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LAMMY OTTER: MensenWerkCoach. Lammy Otter Coaching, Heemstrasingel 34,
9062 GH Oentsjerk. Telefoon  058-2563836, www.mensenwerkcoach.nl

Osteovitaal, praktijk voor Osteopathie, Frisiastate 23a, 9062 Oentsjerk.
Telefoon  085- 1302580 - E-mail info@osteovitaal.nl - https://osteovitaal.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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