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Nieuwe banen, verlichting en zonnepanelen voor
tennisvereniging Trynwâlden

Bij tennisvereniging Trynwâl -
den is er van januari tot en met
april hard gewerkt aan de reali-
satie van het project ‘tennis
voor iedereen’. En met een
prachtig resultaat: vier gloed-
nieuwe tennisbanen met
nieuw hekwerk, ledverlichting
en zonnepanelen zijn er in
deze periode aangelegd. In de
Trynwâlden is er duidelijk
behoefte aan een plaats waar

men, na een actieve sportcarrière, in beweging kan blijven op een intensiteitsniveau
dat overeenkomt met de eigen fysieke maar ook mentale behoefte. Tennisvereniging
Trynwâlden biedt voor jong en oud hiertoe de mogelijkheid.

Onze tennisvereniging wil toegankelijk zijn voor alle doelgroepen in de Trynwâlden en
het streven is daarom om de contributie zo laag mogelijk te houden. Door de diverse
doelgroepen kennis te laten maken met tennisvereniging Trynwâlden en hen te
kunnen laten beleven dat onze vereniging niet alleen sportiviteit, maar vooral ook
‘samen meedoen’ hoog in het vaandel heeft, hopen we in de toekomst nog meer een
ontmoetingsplaats te zijn. Daarnaast wilde tennisvereniging Trynwâlden haar sport-
park graag verduurzamen, gezien de maatschappelijke functie die ze bekleedt.

Door de realisatie van dit project zijn de doelstellingen bereikt en
hebben we de vereniging toegankelijk gehouden voor veel inwoners van
de Trynwâlden. Dit hebben we ook tot uiting gebracht bij de officiële
opening van de banen. 

Mevrouw G. Hoekstra, wethouder van Tytsjerksteradiel, was hierbij aan-
wezig en zag hoe ons jongste (6 jr.) en oudste lid (87 jr.) als eersten
samen een korte partij hebben gespeeld bij de opening. 

Inleverdatum kopij volgende nummer: 13 SEPTEMBER 2019



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

www.bouwbedrijfvandermeer.nl
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• p/a. Van der Beek - v.d. Veer  • Tel.058-2563083 



Samenvatting jaarvergadering
Dorpsbelangen Oentsjerk
op donderdag 11 april 2019 in Stania State

Aanwezig: circa 45 leden; vertegenwoordigers van GroenLinks,
FNP, CDA, VVD, bestuur Dorpsbelang Gytsjerk en Zakenclub
Trynwâlden; de bestuursleden van Dorpsbelangen (DB) Oentsjerk 

In de jaarvergadering zijn de volgende zaken vastgesteld: 
de notulen van de jaarvergadering van 22-3-2018
het financieel jaarverslag van 2018

Bestuurswisseling
Jan Ferwerda (voorzitter ad interim) is in de loop van vorig jaar afgetreden. Hij is niet
aanwezig, maar hij wordt bedankt voor zijn werk voor het dorp met name op het
gebied van verkeer en sport. Sandra Buith heeft het voorzitterschap overgenomen. Ali-
Jetske Hoogland heeft zich als (kandidaat) bestuurslid gemeld; haar benoeming wordt
goedgekeurd. 

Dorpsbelangen Oentsjerk heeft aandacht voor: 
– Wonen en woonomgeving
– Bedrijvigheid en economie
– Verkeer en vervoer
– Natuur, milieu, recreatie en toerisme
– Zorg en Welzijn

Wonen en woonomgeving
Prioriteit is om Oentsjerk als woondorp in een groene omgeving te handhaven. De
gemeente is met een nieuwe woonvisie bezig, welke in de zomer wordt vastgesteld.
Dorpsbelangen zijn gevraagd om hierover mee te denken. 
Kernpunten van de woonvisie:
– in elk deel van de gemeente moeten sociale huurwoningen zijn, nieuwe komen in
Burgum;

– aantal sociale huurwoningen zijn 2750 met een gemiddelde wachttijd van een jaar;
– bouwen naar behoefte;
– van belang om starters en jonge gezinnen in ieder dorp te behouden;
– voorzieningenkernen zijn Burgum, Hurdegaryp en de Trynwâlden;
– de woonomgeving schoon, heel en veiling houden;
– de omgeving moet uitnodigen tot beweging met wandel- en fietspaden 
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Bedrijvigheid en economie
Prioriteit is een kleinschalig bedrijventerrein in Oentsjerk.
Historie: de eerste ideeën dateren van 1997. Er is een locatieonderzoek geweest uitge-
voerd door Grontmij. De locaties Aldtsjerk en Ryptsjerk zijn afgevallen, locatie
Hurdegaryp wordt on-hold gezet i.v.m. het tracébesluit. In 2005 is er gekozen voor de
locatie aan de Sanjesreed met woon- en werkpercelen. 
Ook in 2004 heeft een klankbordgroep bestaande uit DB Oentsjerk, DB Gytsjerk en de
zakenclub Trynwâlden zich gebogen over de plannen. Aandachtspunten vanuit DB
Oentsjerk waren: de omvang, de ontsluiting van de Rengersweg, verkeersveiligheid van
de bewoners aan de Sanjesreed en het behoud van het landelijk karakter van het dorp.
In de periode 2008-2018 liggen de plannen stil vanwege de economische crisis.
Hierdoor heeft een aantal bedrijven een andere vestigingsplek gekozen.

Actueel: In januari 2018 is het plan door gemeente en Zakenclub Trynwâlden kenbaar
gemaakt. De eisen van het plan vanuit 2004 zijn bijgesteld om het interessanter te
maken voor de ondernemers. Bij de ontwikkeling van dit plan is DB Oentsjerk als ver-
tegenwoordiger van het hele dorp niet betrokken. 
Er zijn vanuit DB Oentsjerk verschillende gesprekken geweest met gemeente (ambte-
naren en betrokken wethouder), zakenclub en diverse overleggen met buurtverenigin-
gen en aanwonenden. Ook is een enquête van aanwonenden verspreid via de buurt-
verenigingen.
De huidige stand van zaken is dat er een voorontwerp bestemmingsplan ligt, waarmee
de bestemming van het beoogde terrein wordt gewijzigd van agrarisch naar bedrij-
venterrein. 
De mogelijkheid is gegeven om een zienswijze in te dienen. Er zijn ongeveer 15 ziens-
wijzen ingediend, waaronder die van DB Oentsjerk.

Zienswijze DB Oentsjerk:
De grootte van het bedrijventerrein is evenals in 2004 nog steeds een punt van aan-
dacht. Is het noodzakelijk om een groot stuk landschap op te offeren aan een bedrij-
venterrein? Er zijn inmiddels leegstaande gebouwen van het voormalige PTC+ met
bestemming bedrijventerrein categorie 1 en 2. Is er door de gemeente gekeken of dat,
met aanpassingen, een alternatieve locatie zou kunnen zijn? Passend bij het beleid
van de provincie die stelt dat inbreiding de voorkeur heeft boven uitbreiding. De pro-
blematische aansluiting met de Rengersweg blijft dan nog steeds een punt van zorg.
Evenals zorg om verkeersveiligheid van de bewoners aan de Sanjesreed van de zorg-
instellingen en de hierdoor toenemende verkeersdrukte. Aandacht voor het behoud
van het open landschap en daarmee het landelijk karakter van ons dorp.
Ook heeft het plan impact op de recreatieve waarde van de in 2012 aangelegde rui-
terpaden wat onderdeel uitmaakt van een netwerk aan men en ruiterroutes in
Noordoost Friesland.

De Koeketromp
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9

De Koeketromp

Bij de gemeente zijn een vijftiental zienswijzen ingediend. De zienswijze van
Dorpsbelangen Oentsjerk is op basis van diverse overleggen tot stand gekomen. De
tijd was te kort om een volledige dorpsbrede zienswijze te formuleren vanwege de ter-
mijn van de gemeente van 6 weken om te reageren op ‘het voorontwerp wijziging
bestemmingsplan van agrarische grond naar bedrijventerrein’. 
Desgevraagd hebben diverse leden hun visie gegeven met betrekkingen tot de gang
van zaken. Een en ander samenvattend: er zijn voor- en tegenstanders, waarbij uit de
reacties vanuit de zaal blijkt dat de tegenstanders in de meerderheid zijn. Overleg met
andere dorpen binnen de Trynwâlden en Hurdegaryp om mogelijkheden te onderzoe-
ken vindt men van belang. Locatieverandering naar de leegstaande gebouwen van
PTC+ en/of het bedrijventerrein ten noorden van Aldtsjerk lijkt een optie.

Vervolg: Wij hebben alle dorpsbewoners gevraagd of zij het een goed idee vinden om
in het kader van de nieuwe omgevingswet aan de gemeente een voorstel te doen voor
een open dialoog met als doel te komen tot een gedragen plan door alle inwoners van
Oentsjerk. Ondernemers, aanwonenden en andere inwoners. Op basis van de vele
reacties die wij hebben ontvangen zullen we hier bij de gemeente op blijven aandrin-
gen. Het college kiest er vooralsnog voor om de ingezette procedure van inspraak en
overleg te vervolgen. Op 4 juli wordt de notitie inspraak en overleg in de
Gemeenteraad behandeld; dan zal bij gemeente er de mogelijkheid zijn voor inspraak;
de volgende stap zou kunnen zijn het opstellen van een definitief bestemmingsplan,
waarover de gemeenteraad een besluit neemt. 

Verkeer en vervoer
Samen met de andere dorpen die aan het traject N361 liggen, is de Werkgroep 361
opgericht. Het doel is om met provincie en gemeente tot plannen, aanpassing en her-
inrichting van dit traject te komen. Er is in Oentsjerk een enquête uitgegaan, waar 212
mensen op hebben gereageerd. Het doel is om van de Rengersweg weer een dorps-
weg te maken. 
Samenvatting van de uitkomsten:
– in algemene zin is de verkeerssituatie niet veilig;
– een krappe meerderheid is tegen het verlagen van de snelheid van 50 naar 30 km;
– de t-splitsingen bij de Harpspeler en de Dr. Kijlstraweg worden niet veilig geacht;
– het kruispunt Wynzerdyk/ Heemstrasingel (bij het café) is een verkeersplein, maar
dat is niet duidelijk;

– de rotondes bij de Van Haersmasingel en Douwelaan worden als relatief veilig ervaren.
Als oplossing voor de t-splitsing bij de Harpspeler wordt aangedragen een rotonde
met ruimte voor een fietspad en aan de Rengersweg aan de westkant van de rotonde
een foetspad aan te leggen. Als tweede (minder gewenste) optie het duidelijker aan-
geven van het vervolgen van het fietspad met behulp van kleuren, verhoging in het
asfalt en haaientanden.



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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Als verbetering van de t-splitsing bij de Dr. Kijlstraweg wordt aangedragen het verla-
gen van de hoogte van de heggen aan weerszijden en verbetering van het foetspad.

Naar aanleiding hiervan zijn de opmerkingen uit de zaal:
– hoe verhoudt een dorpsweg zich verhoudt met de bestaande rotondes;
– rotondes zijn niet veilig en niet mooi voor een dorpsweg;
– het bestaande asfalt nodigt uit om snel te rijden;
– klinkers haalt de snelheid er uit, geeft een dorpskarakter en is rustiger; maar heeft
als nadeel meer lawaai;

– d.m.v. kleuren op het wegdek kun je een fietsstrook aangeven; werkt snelheid verla-
gend.

Natuur, milieu, recreatie en toerisme
Groenkerk geeft een toelichting op de activiteiten.
De bijenweide is afgelopen voorjaar opnieuw ingezaaid samen met de cliënten van It
Aventoer. In het najaar wordt de bijenweide weer gemaaid met de zeis. Mensen die
interesse hebben om mee te doen zijn van harte welkom.
Aan It Medsje ligt de fruit-te-overtuin. Deze bestaat al zo'n 6 jaar. Momenteel staan de
bomen en planten prachtig in bloei. In najaar kun je er fruit halen.
Als er buurten zijn die ook graag bloemen in de perken langs de wegen willen in plaats
van de grasstroken schakel dan je buurtvereniging in. 
Tûk: sinds 2018 is er een elektrische deelauto voor de Trynwâlden beschikbaar, de Tûk,
met als doel om het aantal auto's te verminderen. De Tûk kan nu nog gereserveerd
worden bij garage Olijnsma in Gytsjerk. Stichting Tûk, de eigenaar van de auto('s), die
gestald staan bij Olijnsma in Gytsjerk is bezig met het ontwikkelen van een app/web-
site voor reserveringen en de mogelijkheid voor een abonnement. Er is subsidie toe-
gekend voor aanschaf van een tweede auto met een grotere actieradius.
Bij het winkelcentrum in Gytsjerk staat een laadpaal. Het is de bedoeling dat er een
tweede laadpaal in Oentsjerk komt. Er worden suggesties gevraagd waar die moet
komen. Uit de zaal komt geluid dat het mooi zou zijn als de tweede auto Oentsjerk als
standplaats krijgt, bijvoorbeeld bij Heemstra State.

Trynergie heeft als belangrijkste doelen: opwekken, besparen en leveren. Trynergie
heeft begin 2018 120 klanten en eind 2018 130 klanten. Opwekken kan: op eigen dak,
op andermans dak of grootschalig opwekken via (bedrijfs) daken bijvoorbeeld op het
dak van pand Bijlsma. Opwekken via andermans dak staat on hold, omdat het ondui-
delijk is wat het rendement van de overheid zal zijn.

Besparen: 
– bij het Energieloket van de gemeente kun je een energiescan aanvragen;



kwaliteit
goede service

scherpe prijzen
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– er heeft een Buurkrachtavond plaatsgevonden in Oentsjerk om met elkaar als buren
te onderzoeken waar je gezamenlijk energie kunt besparen of groene initiatieven
kunt ontwikkelen;

– wil je warmtelekken in je huis opsporen? Via Trynergie kun je een scan laten uitvoe-
ren met de warmtecamera.

Mienkskipsenergie: als je energie afneemt via Trynergie bij EnergieVanOns kun je een
club of vereniging in de Trynwâlden steunen. Ook steunt Trynergie projecten binnen
de Trynwâlden voor Mienskipsdoeleinden op het gebied van duurzaamheid en leef-
baarheid. Trynergie heeft een goed en stabiel bestuur, maar nieuwe mensen zijn van
harte welkom. Meld je aan!

Voor recreatie is nieuw beleid in Visie Toerisme en Recreatie Noordoost Fryslân. 
De gemeentes Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen hebben de dorpsbelangen uitgeno-
digd om te inventariseren wat op het gebied van toerisme belangrijk wordt gevonden.
Ook ondernemers en raadsleden zijn uitgenodigd. Speerpunten voor onze omgeving
zijn:
– promotiemateriaal ontwikkelen om meer toeristen te trekken;
– toeristische informatiepunten professionaliseren;
– route infrastructuur voor wandelen en fietsen verbeteren;
– ontwikkelen van twee belevingsroutes.
– Het proces heeft nog niet tot concrete acties geleid.

Dorpsvisie 2020 en verder
De huidige dorpsvisie loopt ten einde. Wij vinden het belangrijk om te weten wat
inwoners belangrijk vinden als het gaat om bovenstaande thema’s. Daarom zullen wij
over allerlei onderwerpen steeds vaker vragen hoe u erover denkt zodat we dat wat u
belangrijk vindt mee kunnen nemen in onze gesprekken met de gemeente en andere
partijen. Ook willen we alle dorpsbewoners uitnodigen om expertise of ideeën over
deze thema’s met ons te delen of met ons mee te gaan naar brede bijeenkomsten in
de regio. 

Dorpsbelangen Oentsjerk
– Sandra Buith, voorzitter
– Niek Hagoort, Penningmeester
– Ank Schepp Beelen, secretaris
– Sjoukje vd Meulen, notulen
– Ali-Jetske Hoogland
– Ineke Kooistra
– Albert Schaafsma



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
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Sanjesfjild

Met onderstaand schrijven wil  Zakenclub Trynwâlden reageren op het initiatief van het Dorpsbelang
Oentsjerk om de huidige plannen voor het Sanjesfjild ‘on hold’ (*) te zetten.

Volgorde van stappen:
* Gemeente, DB Oentsjerk, DB Gytsjerk en Zakenclub Trynwâlden zijn initiator voor
het bedrijventerrein Sanjesfjild in Oentsjerk. Dit is ook als zodanig vastgesteld in de
Doarpsfisy 2008-2020.
* Voor de stedenbouwkundige visie is een werkgroep in het leven geroepen,
bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente, DB Oentsjerk, DB Gytsjerk en de
Zakenclub Trynwâlden. Deze werkgroep heeft het gehele proces begeleid.
* 8 juli 2010 heeft de gemeenteraad kennisgenomen van het stedenbouwkundige
plan.
* 9 november 2010 heeft het college het eindproduct van de werkgroep gepresen-
teerd aan bewoners en ondernemers uit de Trynwâlden. Provincie Fryslân heeft de
gemeente opgelegd dat de planologische procedure alleen worden uitgevoerd bij
belangstelling.
* Vanaf 2011 werden de kavels door de gemeente aangeboden op de website.
Vanwege de economische crisis was er op dat moment niet voldoende belangstelling.
De economische crisis ligt achter ons en er is vanuit de eigen ondernemers uit de
Trynwâlden volop interesse.
* 2017. De gemeente heeft uit hoofde van de dorpscoördinator, DB Oentsjerk mee-
genomen in alle plannen die urgent zijn, waaronder het Sanjesfjild. In ‘de
Koeketromp’ van november 2017 staat een artikel, met goedkeuring van DB Oentsjerk,
bedrijventerrein Sanjesfjild in
Oentsjerk, ‘it sil heve’. Het artikel geeft de status aan en vraagt geïnteresseerde bedrij-
ven zich te melden bij de gemeente. DB Oentsjerk beroept zich nu op het feit dat ze
niet voldoende meegenomen zijn in de plannen, die nagenoeg ongewijzigd zijn t.o.v
in de door het DB Oentsjerk vastgestelde visie in 2008.
* Februari 2018 zijn tijdens een bijeenkomst van de gezamenlijke Dorpsbelangen,
verschillende instanties uitgenodigd voor een toelichting door een medewerker van
de gemeente over de actualisatie van de plannen. 
* Oktober 2018 tot deze tijd is er is geen enkele reactie op deze plannen geweest. Het
bestuur van DB Oentsjerk heeft afgelopen jaar bijna een volledige nieuwe samenstel-
ling gekregen. Hierdoor is men wellicht niet voldoende op de hoogte geweest van de
actuele ontwikkelingen.
Dit zou hebben kunnen leiden tot het initiatief om de plannen voor het Sanjesfjild on
hold te zetten. Wij, zakenclub Trynwâlden, hebben er moeite mee dat de ontwikkelin-
gen van het Sanjesfjild on hold worden gezet. Een (jonge) ondernemer heeft een plan
voor de toekomst, daar hoort in dit geval de ontwikkeling van het Sanjesfjild bij. Na



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
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jaren te hebben gewacht op een economisch betere tijd, zijn er nu voldoende jonge
ondernemers die de sprong willen en durven wagen.

Is het eerlijk dat mede-initiatiefnemers van destijds, DB Oentsjerk, het plan willen
ophouden? Eén van de motivaties: het bedrijventerrein Sanjesfjild heeft een negatieve
invloed op de verkeersintensiteit van de Rengersweg. Dit bestrijden we. Alle belang-
stellende ondernemers zijn al in de Trynwâlden gehuisvest. Veel al midden in de
dorpen of in woonwijken die uiteindelijk ook weer ontsluiten op dezelfde Rengersweg.
Veiligheid in de dorpen alleen maar toe bij werken vanuit een centraal punt. 

Voor bijna alle kavels zijn er opties genomen. Dat toont aan dat er voldoende vraag is.
Uitstel kan leiden tot vertrek van deze ondernemers en hun gezinnen en medewerkers
uit de Trynwâlden met alle gevolgen van dien. De leefbaarheid van de Trynwâlden zal
onder druk komen te staan. Naast de werkgelegenheid die het Sanjesfjild de
Trynwâlden biedt, ondersteunen de ondernemers uit de Trynwâlden de scholen, win-
keliers, sport-, recreatieve- en culturele activiteiten.

Bent u als inwoner van de Trynwâlden het er mee eens dat reeds bestaande en breed
gedragen plannen on hold worden gezet door DB Oentsjerk, de initiatiefnemers van
het eerste uur? Of vindt u net als wij dat we met elkaar moeten zorgen voor een leef-
baar Trynwâlden door jonge ondernemers met hun gezinnen en werknemers, de gele-
genheid te bieden om hun werk-zaamheden uit te kunnen breiden, waardoor er een
jong(er) en dynamischer Trynwâlden kan ontstaan?

Mocht u een andere mening hebben en hierover met ons in gesprek willen gaan, dan
horen wij dit graag. Zakenclub Trynwâlden streeft naar leefbaarheid en een bruisend
ondernemerschap in de Trynwalden!

Zakenclub Trynwâlden, mei 2019
info@zakenclubtrynwalden.nl
(*) on hold zetten: uitvoering uitstellen, in de wacht zetten
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Het meest complete
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In 2019 viert Trynergie haar eerste lustrum! 
Onze eigen, groene energiecoöperatie bestaat 5 jaar

Op zaterdag 2 november 2019 wordt het Trynergie festival in Oentsjerk
(Pro Rege) georganiseerd voor alle inwoners van de Trynwâlden.
Tijdens deze gezellige markt kun je informatie krijgen over alles wat
met duurzaam wonen, isoleren, gasloos en groene energie te maken
heeft. Het kan namelijk al gauw voordeel opleveren om nu zelf in je
eigen huis energie te gaan besparen en op te wekken.

Doel van het festival is om mensen te inspireren en op weg te helpen naar comfortabeler
wonen met een lagere energierekening. Er is veel onduidelijkheid over de energietransitie.
Wanneer gaan we van het gas af? Wat moet ik zelf doen?  Wat kan ik van de overheid ver-
wachten? Daar wil Trynergie de inwoners van de Trynwâlden graag duidelijkheid over geven.
Er zullen verschillende workshops zijn, waarin uitgelegd wordt hoe het staat met de ener-
gietransitie en hoe je zelf aan de slag kunt. Ook voor de kinderen zal er iets leuks te doen
zijn. 

Trynergie is druk bezig om het programma in te vullen. Ben of ken je iemand die zijn/haar
eigen expertise of ervaring met andere mensen wil delen of kun je mensen iets bieden op
dit gebied? Meld je even bij info@trynergie.nl. Misschien kun je dan ook een plekje krijgen
op dit festival. Het zal vooral een gezellig festival worden waar je veel praktische inspiratie
kunt halen! Meer informatie volgt, maar zet 2 november vast in je agenda!
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– – – – – – – – – – – – – – –
Hjoed driuwt der oars neat
as wat wolkjes yn ’e loft –

simmerfekânsje

Sibo



WIERSMA OENKERK

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

• Telefoon: 058 - 256 11 87



Van de scholen

Hierbij weer even een korte impressie van
de activiteiten waar we in de laatste weken
voor de zomervakantie op school mee bezig zijn. 

Het Wilde Westen op de Paadwizer! 
Op 14 mei leek het net alsof de Paadwizer was veranderd in het
Wilde Westen. Op die dag vierden we de verjaardagen van alle
meesters en juffen. Dat deden we natuurlijk op een feestelijke
manier. De kinderen kwamen verkleed als indianen of cowboys naar
school en we begonnen de dag met een cowboydans op het plein.
We hebben onze cowboy-skills en indianen-kennis getest met ver-

schillende spelletjes door de hele school, zoals lasso werpen, stieren vangen, enz. We
kunnen terugzien op een prachtige meester- en juffendag met onze eigen cowboys en
indianen.

Sportdag 2019
Op vrijdag 24 mei vond onze jaarlijkse sportdag plaats
voor de groepen 1 t/m 8 op de sportvelden van
Oentsjerk. Dit deden we samen met de kinderen van de
Ichthusschool uit Gytsjerk. We begonnen deze dag met
een “warming-up” dans. De kleuters uit groep 1/2 deden
in groepjes spelletjes zoals touwtrekken, pittenzak gooien, toren bouwen en een
skippy ball race. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 deden hun uiterste best op de
atletiekonderdelen zoals hardlopen, hoogspringen, balgooien, bandslingeren en hor-
denlopen. De afsluiter van deze dag was de slagbalwedstrijd van de groepen 8 van de
Ichthus tegen de Paadwizer. Na een spannende wedstrijd won groep 8 van de
Paadwizer de felbegeerde beker. Het was een prachtige, zonnige en sportieve dag met
enthousiaste kinderen, hulp van veel ouders en veel sportiviteit! 

Exclusief kinderconcert Marcel Zimmer op de Paadwizer
Marcel Zimmer verzorgt afwisselende, interac-
tieve concerten voor kinderen van 4-12 jaar met
veel zingen, bewegen, verhaaltjes en sketches.
Inmiddels is Marcel al zo'n 25 jaar werkzaam als
musicus en de laatste 10 jaar verzorgen Marcel

en zijn vrouw regelmatig concerten en optredens voor volwassenen, jongeren en kin-
deren in kerken en gemeenten in het land. Donderdagmiddag 6 juni kwam Marcel
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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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optreden op de Paadwizer. We hebben samen gedanst, bewogen en gezongen over de
Here God en gelachen om de grapjes van Marcel. Het was een prachtige middag!

Schoolreisjes 
Op woensdag 19 juni vonden de schoolreisjes plaats van
de kinderen uit de groepen 1 t/m 6. De kinderen hadden
hier al weken naar uitgekeken en eindelijk was het dan
zover. ’s Ochtends om 8.30 zwaaiden de kleuters en
ouders de kinderen van groep 3 t/m 6 uit. Zij vertrokken
met een dubbeldekker bus naar Avonturenpark
Hellendoorn om daar te genieten van alle attracties, zoals de 3 geheime torens, old-
timers, super glijbaan, junglemonsters, het galjoen, de monorail enz. De kleuters van
groep 1/2 konden die dag griezelen in de apenkooi, de kameel aaien of in een auto
door de straten racen van speelparadijs Sanjesfertier. We hebben met elkaar volop
genoten een mooie en gezellige dag gehad!

Het team en de kinderen van de Paadwizer wenst iedereen een fijne zomervakantie
toe!

Efkes byprate… 
It is simmer! Terwijl Maarten van der Weijden het boven-
menselijke lijkt te gaan realiseren (op het moment van
schrijven van dit stukje is hij voorbij Bartlehiem richting
Leeuwarden) wordt er op school nog keihard gewerkt aan de
laatste loodjes voordat alle kinderen en teamleden gaan

genieten van een heerlijke vakantie. Ja, ineens is het dan alweer bijna zomervakantie.
De schoolreisjes zijn alweer achter de rug en wat hebben de kinderen daarvan geno-
ten en ook het dorpsfeest was een prachtige happening waaraan weer vele ouders een
bijdrage hebben geleverd. Nu kijken we nog uit naar het slotfeest en het afscheid van
groep 8.

Swim to Play
In deze periode nemen de kinderen uit de groepen 3-4 en 5-6
onder schooltijd deel aan het programma Swim to Play in zwem-
bad de Sawn Doarpen in Gytsjerk. De kinderen krijgen lessen aan-
geboden op hun eigen niveau. Kinderen doen bijvoorbeeld een tik-
spelletje, waarbij elk kind op het eigen niveau mee kan doen.
Doordat de aandacht bij het spelletje ligt, wordt er onbewust geleerd om met het
hoofd onder water te gaan, of om zich al trappelend te verplaatsen.
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Schoolreisje groep 1/2 naar ‘Speel- en Dierenpark Sanjesfertier’ 
De groepen 1 en 2 zijn woensdag
22 mei op schoolreisje geweest
naar ‘Sanjesfertier’ in
Veenwouden. We begonnen de
dag in de apenkooi. Na een korte
pauze hebben we een bezoekje
gebracht aan ‘Sanjes  Zoo’.
Dierenpark SanjesZoo is een
combinatie van een   (kin der) -
boerderij en een dierentuin. In SanjesZoo leven zo'n veertig verschillende diersoorten,
zoals geitjes, konijnen, kippen, neusberen, kamelen en struisvogels. Daarna gingen we
weer terug naar het speelparadijs. Na de patat, tijd om uit te rusten was er niet bij,
gingen de kinderen buiten spelen. Het was heerlijk weer! De auto’s en de bootjes
waren favoriet bij de kinderen. Een ritje in de trein hoort er natuurlijk ook bij. De reis
ging dit keer naar Amerika. Om kwart over één nog een raketijsje en toen was het toch
echt weer tijd om terug te gaan naar school. Het was een zeer geslaagd schoolreisje!!

GVO en HVO op school
Ook in het schooljaar 2019-2020 krijgen de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 weer
lessen Godsdienstig Vormings Onderwijs of Humanistisch Vormings Onderwijs aan-
geboden. Deze lessen zijn niet verplicht, kinderen of hun ouders maken daarin een
eigen keuze. Naast het lesaanbod van De Opstap zijn de lessen HVO en GVO een
prachtige aanvulling op ons programma.

Even kort terug kijken…
Het schooljaar 2018-2019 zit er bijna op. Een schooljaar waarin drie nieuwe mensen
het team van De Opstap kwamen versterken. Het team heeft in dit schooljaar keihard
gewerkt om alle kinderen in de school datgene te bieden wat ze nodig hebben. Als
directeur prijs ik me zeer gelukkig met een team dat met een enorme passie en tome-
loze inzet de kwaliteit van de school duurzaam wil versterken. Het is voor mij zeer bij-
zonder geweest om een ploeg mensen, die niet eerder in deze samenstelling hebben
gewerkt, zo te zien samenwerken. Ik wil het team daarvoor hartelijk bedanken en hoop
van harte dat we volgend schooljaar weer zo’n prachtig jaar mogen hebben. Maar nu
komt eerst de vakantie in zicht.

Namens alle kinderen en personeelsleden van De Opstap wensen we u allen een hele
fijne vakantieperiode toe! 

Kees Flikkema. 



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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Interview Amanda de Voogd

Op de Nacht van de Filosofie, die in april plaats-
vond in dbieb in Leeuwarden, gaf Amanda de
Voogd een workshop over ‘hartstochtelijk stunte-
len’. Omdat Amanda jarenlang in Oentsjerk heeft
gewoond, leek dit me een mooie aanleiding om
haar te interviewen. Zo toog ik op een zonnige
dinsdagmorgen naar Leeuwarden, waar haar
praktijk Jij bent wijs is gevestigd.

Wat een prachtige plek heb je hier aan de
Emmakade. Hoe lang zit je hier al?
Ik zit hier nu voor het vierde jaar. Het is inderdaad
een prachtig gebouw, Emmastate. Het is het
voormalige kantoorgebouw van het PEB, en later
heeft de hbo-v erin gezeten. Nu zitten er verschil-
lende bedrijfjes in. Ik voel me hier heel prettig, de
sfeer is hier heel goed. 

Ik zag je auto met het opschrift ‘Jij bent wijs’ regelmatig in Oentsjerk staan,
maar ik heb begrepen dat je er nu niet meer woont?
Nee, dat klopt. Ik woon nu sinds mijn scheiding tijdelijk in Goutum, maar ik wil wel
weer terug naar de Trynwâlden. Het is daar zo mooi. Ik genoot er altijd zo van om in
het bos te wandelen met de hond, het was er altijd heerlijk stil. Hier heb je de leven-
digheid van de stad, wat op zich ook wel weer leuk is, maar ik ben wel bevlogen van
de natuur. Dat is een hele belangrijke katalysator voor mij. 

Je noemt jezelf ‘eigenheidsdeskundige’. Wat houdt dat in?
Ik help snelle denkers, vaak mensen met verantwoordelijke banen, met het vormgeven
van hun autonomie. Ik help ze om hun anders-zijn als kracht in te leren zetten, zodat
ze weer verbonden raken met hun wezen – hun eigenheid. Ieder mens heeft van nature
zijn eigen wijsheid, en toch raken we daarin soms verstrikt. 

Dus je werkt alleen met volwassenen, niet met kinderen?
Ja, mijn klanten zijn mensen die op de vooravond van een belangrijke keus staan,
maar dat niet altijd in de gaten hebben. Mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn hun
plek in te leren nemen, die gericht zijn op persoonlijke groei. Bijvoorbeeld leiders die
baat hebben bij een onafhankelijke sparringpartner. Insteek is vaak hoe je je eigenheid
nog meer kunt ontwikkelen. Eigenheid kweken gaat ook over rouw, over wie je niet
bent geworden en wat je nooit zult zijn. Dan creer je een soort nulpunt, en pas dan
kan men het levenspad zien en aanvaarden. Je kunt emoties niet selectief verdoven,
het gaat erom dat je je gevoeligheid weer terugkrijgt. Het mooie, maar ook het ver-
drietige, de pijn. Dat hoort er ook bij. Ik ga uit van een holistisch model, alles is met
alles verbonden. Er zit zoveel wijsheid in het lichaam. Maar om daarmee in contact te





komen moet je (weer) leren voelen. Dat is de grootste verandering. Ernaartoe bewe-
gen in tegenstelling tot ‘ervan weg’.

Kun je daar iets meer vertellen?
In de puberteit vorm je je eigenheid. Soms zijn er omstandigheden dat je je terugtrekt
in jezelf. Met het traject dat ik aanbied krijg je een kans om het over te doen en de bui-
tenkant en de binnenkant weer bij elkaar te brengen, eigen te worden. Ik geef ook
huiswerk-opdrachten mee zodat je jezelf gaat uitdagen, een laagje dieper gaat kijken,
in kleine stapjes verder kunt. 

Wat voor opleiding heb je gehad?
Ik heb Middelbaar Toeristisch en Recreatief Onderwijs gedaan, het MTRO. Vervolgens
ben ik de heao gaan doen, maar na een paar maanden wist ik dat dat niet de juiste
richting was voor mij. Toen ben ik gaan werken. Ik heb van alles gedaan: secretares-
sewerk, business – ik wist niet precies wat ik wilde. Wat ik nu doe zat er altijd al in,
maar het kwam er nog niet zo uit. Bij ons thuis werd nooit zo over gevoelens gepraat.

Hoe is het toen verder gegaan?
Op een gegeven moment, ik woonde toen in Amstelveen, kreeg ik het idee om dingen
met mijn handen te gaan doen. Ik ben toen boeketten gaan maken. Elke week bracht
ik een boeket bij een reclamebureau en het klikte zo met die mensen dat ze me een
baan aanboden. Ik heb toen tien jaar in de reclame gewerkt. Daarna ben ik in Haarlem
gaan wonen, waar ik mijn ex-man Willem heb leren kennen. Hij kwam uit Oentsjerk en
zo ben ik in Friesland terechtgekomen. 

Wat heb je toen gedaan?
Ik ben toen weer bij een reclamebureau gaan werken, eerst in Groningen, daarna bij
VosLibert in Leeuwarden. We hadden inmiddels een zoon gekregen, Koen, en kregen
ook nog een dochter, Julia. Zij is echter tijdens de zwangerschap overleden. Dat was
voor mij de aanleiding om het roer radicaal om te gooien. Ik realiseerde me dat ik niet
gelukkig was. Ik ben toen de opleiding aan de Academie voor Psychodynamica gaan
volgen in Scherpenzeel. Dat was van 2010 tot 2015. 

Hoe was het om weer naar school te gaan?
Ik vond het geweldig! Ik was altijd al heel leergierig geweest, stelde als kind al heel
veel vragen. Ik miste de aansluiting en ik werd dan ook veel gepest op school. Ik ben
opgegroeid in een klein dorpje in Oost-Groningen, waar een mentaliteit heerst van
‘doe maar gewoon’. En ik was duidelijk ‘anders’. Ik heb ook echt iets met associatieve,
snelle denkers. Creatieve, gevoelige mensen. Dat is ook de doelgroep waar ik mij op
richt. Mensen met een groot verantwoordelijkheids-niveau, die het vaak goed voor
elkaar hebben op het werk en thuis, maar die toch het gevoel hebben; is dit het nu? 

Waar houd je je verder nog mee bezig?
Ik doe aan hardlopen en ik wandel graag. Ik hou ook heel erg van kunst, ik ga graag
naar musea. Verder hou ik van muziek (klassiek, pop uit de jaren 70 en 80, maar ook

29

De Koeketromp





31

De Koeketromp

wel andere dingen), en van lezen. Elke ochtend ga ik eerst wandelen, dan doe ik yoga
en vervolgens ga ik wat lezen. Daarna ga ik pas aan het werk. 

Heb je nog dromen of wensen voor de toekomst?
Allereerst mijn zoon verder helpen op zijn weg. En met ‘Jij bent wijs’ heb ik ook aller-
lei ideeën. Zo wil ik op verschillende plekken aan de slag met het jaarprogramma Meet
Your Sisters. Dat is een programma voor vrouwen (maar in principe zijn mannen ook
welkom) dat ik dit jaar voor het eerst doe, maar dat volgend jaar zeker wordt herhaald
en dat ik ook in Amsterdam wil opzetten. Eigenheid kweken, lichaamsbewustzijn ont-
wikkelen, elkaar vanuit je pure zelf ontmoeten, daar gaat het om. Mensen met elkaar
verbinden, meehelpen aan een verbonden wereld. Ja, dat is mijn droom.

Amanda, bedankt en heel veel succes!
Sietske Boonstra 

Meer info: http://www.jijbentwijs.nl/ 

Buurthuis BOB het muzikale
buurthuis van de Trynwâlden

In samenwerking met Cultuurcentrum de Wâldsang start het
Bestuur na de zomer met verschillende muziek activiteiten
in het BOB gebouw. Mede dankzij een financiële bijdrage vanuit het Iepen
Mienskipsfonds van de Provincie Fryslân, kunnen er een paar kleine aanpassingen aan
het gebouw gedaan worden én kunnen muziek activiteiten verder opgezet worden.
De muziekactiviteiten zullen in 1e instantie gericht zijn op de jeugd en jongeren van
de Trynwâlden. Maar daarnaast is er ook ruimte voor overige ideeën uit de
Trynwâlden. Mocht u met een idee rond lopen, laat het weten en wellicht dat dit dan
kan worden meegenomen in de plannen. 

We horen het graag!
Met muzikale groet,
Bestuur BOB
info@buurthuisbob.nl of 0582562882



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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Dorpsfeest Oentsjerk 2019

Het bestuur kijkt terug op een gezellig en geslaagd dorpsfeest! Iedereen die hieraan
mee heeft gedaan we willen dan ook hartelijk bedanken!

Op donderdagavond zat de tent meer dan vol bij de Bingo.
Johnny wist op bijzondere wijze de bingoballen aan elkaar te
praten. Er waren veel mooie prijzen te winnen. Dit keer ook
een aantal leuke geldprijzen; een groot succes! Op vrijdag-
ochtend hebben we genoten van alle talenten op het
podium. Van moppen tot dansacts en een heus optreden van
The Voice zangeres: Norah Moed. Wat hebben wij veel talen-
ten in het dorp, fantastisch. Samen met directie, leerkrach-

ten en bestuur en vrijwilligers van SCW-BOB hebben we weer een leuk en gevarieerd
programma neergezet. 
De vossen waren maar moeilijk
op te sporen in het bos, maar
iedereen had de stempelkaart
vol. De ene vos nog gekker dan
de ander, wat een creativiteit.
Vrijdagavond stond ‘Alice
Spring’ op de planken. Er was
een gezellige sfeer en de
mannen wisten de tent op zijn
kop te zetten, feest!

Dit jaar geen versierde wagens, maar was er een straatprijs voor de mooist versierde
straat. Op vrijdagavond is een onafhankelijke jury met bestuurslid langs de straten in
Oenkerk gefietst. Mooi om te zien hoe iedere straat op eigen wijze en creativiteit een
thema uitstraalde. De straatprijs is dit jaar gegaan naar de Andringasingel; expositie
Andringaheem. De versierde doeken, borden met geverfde handjes en blikvangers
waren samen met de kinderen gemaakt: prachtig! De tegel met de nominatie is offi-
cieel geplaatst op het pleintje bij de speeltuin van de winnende straat.

Op zaterdagochtend werd er een koffieochtend georganiseerd met quiz over de
Trynwalden. Er waren een kleine twintig personen die de strijd aan gingen over vragen
over de Trynwalden. Wat een mooie plekjes bezitten wij hier in de omgeving. De win-
naars kregen een mooi boeket en voor iedereen was er een lekker chocoladereep. 
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Zaterdagmiddag werd er voor de eerste keer de Highland games georganiseerd. Onder
begeleiding van Pieter Karst Bouma werd er gestreden om de sterkste man/vrouw.
Negen mannen en één vrouw toonden hun krachten aan ons. Er konden punten ges-
coord worden op verschillende onderdelen. Uiteindelijk ging de titel van de sterkste
man naar Harryt Dijkman uit Munein. Complimenten voor alle deelnemers die de
strijd aandurfden. Met dank aan FMT-sport.

Er was veel belangstelling voor het matinee en de bbque.
Met muzikale omlijsting door ‘Van geeft’m’ werd het een
gezellig samen zijn. Tijdens het matinee werd de straat-
prijs bekend gemaakt en vond de verloting van de TV
plaats; altijd een succes. Op zondag werd het dorpsfeest
afgesloten met het volleybaltoernooi. Er kwamen liefst 20
teams in actie. Dit jaar was het team van KF de Walden de
sterkste op het veld. 

Bij het matinee waren de gebroe-
ders Veenstra van de partij voor
de muzikale omlijsting. Nog -
maals dank aan eenieder die dit
feest mogelijk heeft gemaakt.
Ook de samenwerking met ‘Kafee
it Wapen fan Fryslân’ was weer
dik in orde. Volgend jaar weer!         

Feestelijke groet, 
het bestuur.
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Gratis Lunchlezing Gerhild van Rooij: 
'Hannekemaaiers, seizoensarbeiders onderweg' 
(En groepsexpositie: Onderweg, de weg van het linnen, Tresoar)

Hannekemaaiers (Hollandgangers) waren buitenlandse 'seizoenarbeiders' in de hooi-
bouw. Soms bleven ze om granen en herfstgewassen te oogsten of ze kwamen in het
voorjaar al vlas en suikerbieten uitdunnen en wieden. Een aantal van deze gastarbei-
ders verkocht meegebrachte waren. De ‘kiepkerels’ en marskramers, zoals de
Westfaalse textiel-handelaren, legden zich daarop toe. Bedrijven als C&A,
Vroom&Dreesman en Peek& Cloppenburg zijn opgericht door marskramers. Anderen
werkten bij het aanleggen van dijken, in het turfsteken, op blekerijen, in steenbakke-
rijen en op de walvis- of koopvaardijvaart.

12.00 uur inloop voor bezoekers in Tresoar, Bûterhoeke1, 8901 AC Ljouwert
12.30 Start gratis lunchlezing in de Gysbert Japicxseal in Tresoar, Bûterhoeke1, 8901 AC
Ljouwert
13.15 einde lezing, gelegenheid voor het publiek om vragen te stellen
13.30 einde en mogelijkheid om tentoonstelling in de ‘útstallingsrûmte’te bekijken: 
Onderweg, de weg van het linnen, 21 kunstenaars uit Duitsland, Friesland,
Nederland (dit kan ook op een andere dag of ander tijdstip). 
Gerhild is een van de exposanten

Voor wie zich vooraf heeft aangemeld via info@tresoar.nl om een lunch te gebruiken:
12.00-12.30 Lunch  op 18 juli á € 4,00 vooraf aanmelden
Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, www.tresoar.frl, opgave info@tresoar.nl

Gerhild van Rooij
Gerhild van Rooij is een bekend cultuurpublicist en veelgevraagd spreker over cultuur,
in het bijzonder kunst en erfgoed. Haar multidisciplinaire kunstwerken zijn interna-
tionaal geëxposeerd. In haar enthousiasmerende lezingen schetst zij de mens of
groep waarover zij spreekt zo dat deze tot leven komen. Net zoals in de drie mono-
grafieën over multi-disciplinaire kunstenaars, plaatst ze figuren uit haar verhaal in een
breder perspectief. Van de auteur verschenen diverse artikelen over vlas, linnen, han-
nekemaaiers en poepen in onder meer de Fryslân Markant, de Pluskrant.nl en de
Heidepraet. 
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Stania State Monument van de maand 
en in De Kampioen
In de huidige, 21ste eeuw kan iedereen door het prachtige oude park van Stania State wan-
delen. De paden langs rododendrons, andere fraaie struiken en oude bomen, over glooi-
ingen, paden, bruggen langs slingerende vijvers en oevers bieden in alle jaargetijden een
prachtige aanblik. Vogels vliegen af en aan, strijken neer in bomen of op het water, stijgen
op, bouwen hun nesten. Insecten zoemen rond perken met bollen of andere bloemen,
water-planten en bloesems en zijn op verborgen plaatsen hard aan het werk. Wurmen en
zwammen komen tevoorschijn, het park leeft. 

Ruimte in je hersens
In het goed onderhouden park, met zorg voor de bomen, de oeverranden en relatief vaker
gemaaide gazons zijn de veranderingen in de seizoenen groots. De gecultiveerde natuur
beslaat hier een groter en gevarieerd gebied dan in een straat of kleine tuin en het park
biedt ook nog eens vergezichten op weilanden, boerderijen. Wie beschutting zoekt vindt
die in de lanen met bomen. De vijvers spiegelen de luchten, het groen en wei en wat daar
doorheen beweegt en leeft. Het zien van die ruimte geeft ook ruimte aan wie daarnaar kijkt.
Volgens wetenschappelijk onderzoek verbinden onze hersens letterlijk de hoogte of lucht
met de aarde of begroeiing en de diepte van het water. Dat zou goed zijn om verbindingen
te leggen tussen verschillende gebieden in onze hersenen en dat zou ons brein op latere
leeftijd langer fit houden. 

Verpozen
Stania State is een oase voor wie vanuit de
bebouwde kom naar buiten gaat en dit park ont-
dekt. Vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw
wordt een tochtje naar Stania State al aangepre-
zen als een belevenis. In die tijd is in Stania State
een Uithof van het Friesch Museum gevestigd. De
uithof fungeert als landbouwmuseum, de collectie
landbouw-werktuigen van het Friesch
Genootschap wordt voor het eerst getoond. In het
museum in Leeuwarden is daar geen plaats voor.
Stania is sinds 1954 geen uithof meer, nu is in deze
historische parkomgeving een eigentijdse brasse-
rie gevestigd om iets warms te drinken, het glas te
heffen of van een culinaire maaltijd te genieten.
Dit geeft de buitenplaats voor veel bezoekers van
ver een grotere aantrekkingskracht.

Een bezoek waardig
De Kampioen, ‘het officiële orgaan van de
Koninklijke Nederlandse toeristenbond ANWB’,
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schreef op 29 april 1939 (jaargang 56, nummer 9) op pagina 139 ‘De Bondstochten door
Nederland in 1939’ en beschrijft bijzondere uitstapjes. ‘Ook elders is ons land mooi. Biedt
ons land in de bollen- en bongerdstreek fascinerende kleurenpracht, ook in andere delen
en niet alleen in de lente, vaak juist daar waar men het niet verwacht, vallen bezienswaar-
digheden van velerlei aard te bewonderen, zeker een bezoek waardig. De reglementen van
de diverse tochten, welke voor dit jaar weer zijn vastgesteld, geven daarvan duidelijk blijk.
Op de lijst van te bezoeken plaatsen komen allemaal nieuwe namen voor, die dus vorige
jaren niet werden bezocht door de deelnemers.’

Elf-Provinciëntocht
‘De Elf-Provinciëntocht heeft ten doel de Nederlandsche toeristen op aangename wijze in
de gelegenheid stellen om hun land beter te leren kennen en hen daarbij voornamelijk te
voeren naar bezienswaardigheden, die minder algemeen de bekendheid genieten.’
Deelname kan van 1 mei  tot 31 december 1939 door ANWB-leden, huisgenootleden of
juniorleden. Voor een inleggeld van f 2,50 ontvingen zij de lijst met 22 bezienswaardighe-
den, twee per provincie, voor Friesland Museum Stania State in Oenkerk en Landgoed
Olterterp.

De Kampioen
De Kampioen besteedde oktober 1961, op pagina 441 van nummer tien van haar 76ste
jaargang opnieuw aandacht aan Stania State: ‘Een middagtochtje in Friesland’s noord-
oosthoek. De noordoosthoek van Friesland staat maar zelden op het lijstje van de
Nederlandse toerist; en dat is natuurlijk jammer. Want wie Nederland wil gaan ontdekken,
moet toch ook eens dit gedeelte van ons land bezoeken. Laten we beginnen in
Leeuwarden, dat we voor deze tocht verlaten langs de grote weg naar Groningen. We gaan
van die weg af bij Oenkerk, waar we ons eerste bezoek afsteken bij de Stania State, een van
de vele adellijke landgoederen en Staten die Friesland eertijds kende. Die State is nu een
jeugdherberg; misschien treft u het net dat de aardige theeschenkerij open is en u zoudt
ook het landbouwmuseum eens kunnen bekijken.’

Zwanen en vaas 
Onderaan het artikel staat een zwart-witfoto die ook op pagina
8 van De Koeketromp van maart 2018 was te zien, in de adver-
tentie ‘op ’t landgoed Stania State’ met de tekst: Geniet als in
vervlogen tijden, schuif ook eens aan voor Koffie, Lunch, Diner
of kom Picknicken in het park. De Kampioen heeft een ander
bijschrift: ‘De Stania-State is nu als jeugdherberg het ideale
verblijf voor jonge trekkers.’De foto is halverwege de voortuin
genomen, naar de Stania State toe: Op de idyllische foto
zwemmen op de voorgrond witte zwanen in de S-vormige vij-
verpartij die uitkomt bij het ronde gazon met bloemperken.
Daar staan drie groepen stoelen met tafels klaar voor bezoe-
kers en middenin trekt een monumentale vaas de aandacht.
Dit tuinsieraad komt hier goed uit en staat op de zichtas (kijk-
lijn) naar de state toe. Deze gerestaureerde vaas is later ver-
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plaatst en staat niet meer op een zichtas maar aan de rand van het stenen terras bij de
nieuwe aanbouw van Brasserie Landgoed Stania State.

Monument van de maand
Thialda Haartsen schrijft op 4 januari 1999 in
Noorderbreedte de bijdrage ‘Monument van de Maand in
Friesland’. Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw is er
steeds meer aandacht voor cultuurhistorische landschap-
pen, monumentale gebouwen en industrieel erfgoed in de
eigen streek en woonomgeving. De cultuur-toeristische
stichting KTF wees in de periode 1986-1999 met een
Monument van de Maand Friezen en belangstellenden van
buiten de provincie op de waarde van het cultuurhistorisch
erfgoed in Friesland. Het bijzondere van de eigen omgeving
valt in het dagelijks leven niet altijd op. Door belangstelling
te wekken voor monumenten in de eigen streek wordt nog
steeds een draagvlak gecreëerd om de nalatenschap van
onze voorouders te behouden. De KTF zette ieder jaar vier
‘Monumenten van de Maand’ in de schijnwerpers. In okto-

ber 1988 waren Stania State en de Hervormde Kerk Monument van de Maand.
Staatbosbeheer Regio Friesland Noord gaf daarbij een folder uit met voorop de ‘Voortuin
van Stania State, pentekening uit 1943 van B LW Mensing’. De voortuin is getekend vanuit
de kant van hoofdgebouw Stania State, met zicht op de openstaande toegangshekken naar
de weg. Ook hier zwemmen zwanen, maar nu vlak voor het terras van de state.

Gerhild van Rooij

Noten/illustraties/bronnen:
in tekst;
https://noorderbreedte.nl/1999/04/01/monument-
van-de-maand-in-friesland/; 
historische fotokaart Stania State met onderaan
trekkershutten, collectie Tresoar.nl
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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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Trynwâlden betanke!

In lyts skoftsje ferlyn hie de fûgelwacht Trynwâlden in iepen
dei yn Stania State want de klub bestie 40 jier.
Nettsjinsteande de kjeld en wiete sniebuien kamen der
dochs in protte minsken op ôf dy’t lang bleaunen. De bern
koenen harren goed fermeitsje mei allerhande aktviteiten.
Dat jout ús as bestjoer in goed gefoel.

Wy wolle dan ek alle frijwilligers dy’t hjir oan meiwurke hawwe tige betankje. De mins-
ken en ynstânsjes dy’t belangeleas spul beskikber stelt hawwe om te brûken en sjen
te litten ek tige tank. 
Wat yn earste ynstânsje net ús útgongspunt wie hawwe op dizze dei njoggen leden
harren opjûn om lid te wurden fan de fûgelwacht. Fiif derfan binne jeugdleden. No telt
de jeugdfûgelwacht wer sân bern en kinne wy wer mei de bern der op út om wat sjen
te litten fan de natoer yn de Trynwâlden en de omjouwing. 
As fûgelwacht hawwe wy genôch kennis yn hûs om dit op de jeugd oer te bringen.
En net allinne kennis fan fûgels mar ek oer de natoer yn’t algemien. Wy wenje hjir yn
in prachtich gebiet wer’t in protte fûgelsoarten warber binne en wer’t ek in soart oare
bisten, planten en ynsekten te sjen binne. Koartsein: natoer belibje !
Om’t de skoallen harren lesoeren feroare hawwe oant twa oere middeis, hawwe wy nei
twa oere in soad tiid om ris mei de bern oan de slach te gean. Al boartsjende wei
moaie dingen tsjin komme yn bosk as iepen fjild, leare wat de planten betsjutte foar
de ynsekten en de fûgels en wat der yn de grûn libbet. 
Dus bêste bern (en âlders ?) jou jimme op foar de Fûgelwacht Trynwâlden en lear in
protte oer de natoer. Opjaan kin fia ús webside: fugelwacht-trynwalden.nl
Trynwâlden: tige tank

Pyt van de Polder
Bestjoer fûgelwacht Trynwâlden.



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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Festival Tryn’s Rock 2019
14 september / vanaf 14.00 uur / ijsbaan Gytsjerk

Op 14 september a.s. vanaf 14:00 uur organiseert Stichting “Tryn -
wâlden op de kaart” het zesde festival Tryn’s Rock. Na 2 jaar
zonder festival denken wij dit jaar een zeer aantrekkelijk pro-
gramma op het festivalterrein aan te kunnen bieden. Helaas
hebben zich weinig jonge artiesten uit de Trynwâlden aangemeld voor het podium. Er zijn
diverse bands en muzikanten uit de regio Leeuwarden / Noard-East Fryslân aanwezig op ons
festival. Het festival wordt geopend door de wethouder en de jongste deelnemende artieste
Tineke van der Heide uit Ryptsjerk. Het festival vindt plaats op het vertrouwde ijsbaanter-
rein aan de Canterlandseweg te Gytsjerk, dat ditmaal voorzien is van een grote luifeltent bij
de podia. Een soort van slechtweer garantie.

CIRCUS - Vernieuwend op het festival is de aanwezigheid van het Circus Saranti voor de aller-
jongsten onder ons (0-16 jaar). De start van de zesde editie wordt opgeluisterd met een works-
hop voor kinderen door Circus Saranti uit Leeuwarden. Het circus is op het veld aanwezig van
14:00 uur tot 16:00 uur. Kinderen kunnen ook worden geschminkt.
ENTREE - De entree voor kinderen jonger dan 12 jaar is gratis (geboren na 14 september 2007).
Volwassenen betalen € 10,00 aan de kassa.
VOORVERKOOP - Op vrijdag 6 september van 19:30 uur tot 20:30 uur is er voorverkoop in het
IJsbaanlokaal achter de Albert Heijn Castelein Gytsjerk. Volwassenen betalen € 7,50 in de voor-
verkoop.
TRYN’S ROCK EN BOB CULTUREEL JONGERENWERK - Het Circus Saranti wordt verzorgd
door Tryn’s Rock, in samenwerking met BOB Cultureel Jongerenwerk. Na afloop van het Circus
organiseert BOB een knutselmiddag voor de kinderen van 16:00 uur tot 17:30 uur. Voor de kin-
deren is er ranja aanwezig. Ook is er een speelkussen op het terrein aanwezig. Nadat BOB het
knutseluur heeft afgerond verzorgt FMT Sport vanaf 17:30 uur een demonstratie Jiu Jitsu op dit
deel van het terrein. Dit programma speelt zich af op het IJsbaanterrein achter de podia van het
festival onder een tweede luifeltent.
DUURZAAMHEIDSASPECTEN OP HET FESTIVALTERREIN - TÛK - de elektrische deelauto
voor de Trynwâlden. U kunt met chauffeur een rondritje Trynwâlden maken.
TRYNERGIE - onze vaste partner verzorgt de aggregaat op blauwe diesel i.s.m. Wiersma Olie &
Techniek Oudehaske.
ENERGIELOKET - Tytsjerksteradiel voor informatie over isolatie, zonnepanelen etc. En in over-
leg kan een Quick scan van uw woning worden opgemaakt na afspraak.
HORECA - De organisatie maakt gebruik van glazen geschikt voor hergebruik. Er wordt NIET
gewerkt met statiegeld. Iedereen krijgt bij entree een glas aangeboden en ruilt deze bij het per-
soneel, tegen inwisseling van een munt, voor een goed gevuld glas.
HET FESTIVALPROGRAMMA - De presentatie wordt verzorgd door Johannes Bosma uit
Oentsjerk. Johannes is een bekende Trynwâldster, die zich graag inzet voor de Trynwâlden. Hij
heeft al veel functies bekleed binnen diverse verenigingen en organisaties in de Trynwâlden.
Ook is Johannes bestuurslid van de Stichting Wielerpromotie Trynwâlden. Wij zijn erg blij dat
een vrijwilliger met diverse vrijwilligersfuncties zich beschikbaar stelt om op “ons” festival de
bands en orkesten “aan elkaar wil praten”.
14:00 OPENING DOOR ONZE WETHOUDER DHR. A. BOUWMAN



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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14:05 - 14:15 TINEKE VAN DER HEIDE
Tineke van der Heide is een meisje van 11 jaar uit Ryptsjerk. Tineke houdt erg van zingen en
zingt graag voor een groot publiek. Ze is niet bang op een podium te staan. Momenteel volgt
ze zanglessen bij Atsje Lettinga op de muziekboerderij te Buitenpost. Tineke is talentvol en wil
zich graag doorontwikkelen. Tryn’s Rock biedt deze talenten graag en podium.
14:20 - 14:50 SENIORENORKEST RYK TROCH MUSYK
Dit seniorenorkest kent zijn oorsprong uit het vroegere schoolorkest van Brouwer’s
Muziekschool. Marten Brouwer werd geboren op 26 september 1915 als zoon van een skûtsje-
schipper. Tot zijn 12e jaar vervulde hij de schoolplicht, om daarna te werk te worden gesteld aan
boord van vader’s skûtsje. Op zijn 18e jaar werd hij ziek, en gedurende een jaar van herstel
leerde hij zichzelf het accordeonspel aan. Daarmee vermaakte hij de dorpsgenoten van Gytsjerk,
waar hij zich inmiddels had gevestigd. Gegrepen door het instrument en met het inzicht, dat het
accordeon méér betekende dan een schippersklavier, een ‘volks’-instrument dus, verkocht hij
zijn fiets en schafte zich een nieuwe accordeon aan. Intussen was hij begonnen met een brand-
stof- en oliehandel en besteedde hij zijn vrije uurtjes aan het zich bekwamen op het accordeon.
Het huidige seniorenorkest staat onder leiding van dirigent D. Veenstra die vol enthousiasme
de oudere jongeren begeleidt. De leden van het orkest hebben inmiddels allen een respecta-
bele leeftijd bereikt maar weten tijdens concerten de mensen nog altijd uit de banken te krij-
gen. Dat is tijdens ons winterconcert gebleken. Een aanbeveling voor iedere muziekliefhebber!!
14:55 - 15:15 DWEILORKEST “DE BAZUIN”
Brassband “De Bazuin” bestaat uit een A-B en C – korps. Dat was u vast bekend. Men is meer-
dere malen Nederlands kampioen en daarmee kunnen wij in de Trynwâlden ontzettend trots
zijn. Men behoort al jaren tot de landelijke top. Wat u wellicht niet wist: De Bazuin komt graag
met een kleiner ensemble (Dweilorkest) vrolijke muziek spelen op ons festival. Wij kijken er in
ieder geval naar uit!!!
15:20 - 15:50 BAD END
De band BAD END bestaat sinds 2005. Sinds 2009 bestaat de band uit louter mannen. Vol
enthousiasme brengen de mannen uit regio Damwoude hun covers ten gehore. De muziek
varieert van Herman Brood tot The Stones. Ook schromen ze niet nederlandstalige en friesta-
lige muziek te laten horen.
15:55 - 16:20 DWEILORKEST “DE BAZUIN”
16:25 - 16:55 THE CUBE
De top 100 formatie The Cube bestaat uit 6 vrienden, die gezamenlijk één grote passie delen:
muziek in al zijn vormen! Het repertoire bestaat voornamelijk uit de bekende 80’s en 90’s roc-
kers, waarbij de bekende rock ballads en de hedendaagse muziek ook niet worden vergeten. Een
band met veel mogelijkheden. De bandleden zijn afkomstig uit de regio Hurdegaryp/Burgum.
17:00 - 17:15 AUKE EN ELLEN
Auke en Ellen staan voor de 2e maal op ons festival. Na een zeer moeilijke periode staan ze dit
jaar ook amen op het podium van het matinee Dorpsfeest Gytsjerk. Wij zijn erg blij dat ze graag
aanschuiven op ons festivalpodium. Het valt niet mee Auke en Ellen te strikken, want ze worden
weer veel geboekt. Auke en Ellen doen nooit moeilijk: Ze bouwen overal een feestje met smart-
lappen, rock en foute muziek. Maar Ellen zingt ook prachtige easy listeners.
17:20 - 17:40 DWEILORKEST “DE BAZUIN”
17:45 - 18:10 FMT ZUMBA
FMT Sport gelooft in “SPORTEN VOOR IEDEREEN”. FMT werkt met de zeer moderne appara-
tuur voor fitness, spinning e.d. Judo, Jiu Jitsu, Streetdance en ZUMBA groepen worden begeleidt
door zeer deskundige instructeurs. Personal trainingen zijn mogelijk. Ook heeft men samen-
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werkingsverbanden met fysiotherapeuten. Op het festivalterrein laat FMT Sport u kennismaken
met ZUMBA, Streetdance en Jiu Jitsu. Kom kijken naar dit energieke dansgedeelte en de bijbe-
horende muziek.
18:15 - 18:45 BLACK BOOTS
De band Black Boots speelt stevige rock van Nirvana tot Metallica. Stevige rock met vette bal-
lads. Ook produceert de band eigen muziek. Het is een frisse mix van jeugdig talent en iets
oudere rockers. De bandleden speelden in de voorronden van Oerrock en de Melkweg.
Bandleden zijn afkomstig uit o.a. Leeuwarden, Oudehaske en Gorredijk. Oud-Trynwâldster Eize
de Bruin speelt mee in deze vette band!
18:50 - 19:25 BONIFACIUS BAND
Als band in de sixties ontstaan en begin zeventiger jaren gestopt. Via Facebook elkaar na ca. 45
jaar weer ontmoet en nu opnieuw alive en kicking !! De band stond vorig jaar op de
Admiraliteitsdagen in Dokkum. Het publiekgenoot met volle teugen van deze band met prach-
tige nummers uit het verleden. De band speelt voornamelijk muziek uit de jaren 60 en 70 van
de vorige eeuw. Een feest der herkenning. De bandleden zijn – de naam zegt al voldoende -
afkomstig uit de regio Dokkum.
19:30 - 20:45 TRIBUTE TO THE ROLLING STONES / THE HANGOUTS
The Hangouts is een succesvolle 5-koppige formatie met een heel eigen geluid. Dit geluid is
beïnvloed door bands als The Faces, Rolling Stones en Tom Petty. De band heeft een rijke pop
geschiedenis. Zo heeft men in het voorprogramma gestaan van o.a. Cuby and theBlizzards, The
Brandos en de Bintangs. De band was succesvol met het produceren van eigen nummers met
rock, blues en countryinvloeden. Op TRYN’s ROCK laten ze een krachtige tribute van The Rolling
Stones zien met hun eigen MICK JAGGER. Vertolkt door zanger Einte Bijlsma - als twee drup-
pels water. Bandleden zijn afkomstig uit de regio Leeuwarden.
20:50 - 21:15 FMT STREETDANCE
21:20 - 22:45 BOB EAST SHOWBAND
In 1974 opgericht in Enschede, waarna de band uitgroeide tot een formatie die in heel
Nederland zeer veel aanzien genoot. Lee Towers, Anita Meyer, Rene Froger, Maywood, Andre
Hazes, Koos Alberts, Ernst Daniel Smit, Marco Borsato en nog vele andere Nederlandse artie-
sten lieten zich maar al te graag door deze band begeleiden. Niet alleen live op de bühne, ook
als studiomuzikanten zijn ze veelvuldig gevraagd om mee te werken aan diverse internationale
opnames bij de Telstar Studio in Weert. De band speelde samen met wereldberoemde artiesten
zoals Freddy Breck, Donna Lynton, Helen Snyder, The Supremes, The Three Degrees, The
Platters, The Trammps, Madeline Bell, Johnny Logan, Boney M en vele anderen. De Bob East
Show Band stond bekend om hun excellente live begeleiding van artiesten en het unieke con-
cept “Showtime”, de pijlers van hun succes. Vast onderdeel van de spectaculaire show waren
muzikale hoogstandjes als de West Side Story-act, James Bond Medley, War of The World en
hun beroemde en ongeëvenaarde Queen medley. Acts die op dat moment door geen enkele
band werden gespeeld. BOB EAST SHOWBAND komt langs met een 9-koppige formatie. Deze
band heeft in de jaren 80 veelvuldig een daverend matinee op ons dorpsfeest Gytsjerk verzorgd.
Een ieder kan de sfeer van toen nog een keer ophalen tijdens het anderhalf uur durende optre-
den van deze virtuozen. Wij zijn erg blij de BOB EAST SHOWBAND te mogen begroeten als
afsluitende act op Tryn’s Rock 2019.

Ons festival wordt mogelijk gemaakt door ruim 30 vrijwilligers!!! 
Hartelijk dank daarvoor.

Ook bedanken wij alle sponsoren voor hun geheel vrijblijvende bijdrage.



• Financiële administratie
• Loonadministratie
• Omzetbelasting
• Inkomstenbelasting
• Jaarrekening
• Advisering

Achterdyk 4, 9061 CZ Gytsjerk
Tel. : (058) 256 23 20 • Fax: (058) 256 17 95
E-mail: wassenaar-administraties@planet.nl
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Open dag volkstuinvereniging

De volkstuinvereniging Douweloane houdt 

OPEN DAG 
op zaterdag 7 september tussen 14-17 uur.

In eerste instantie een gezellige en leerzame dag voor de tuinders zelf, maar in ver-
band met het karakter van de dag ook een kennismaking voor andere belangstellen-
den met de volkstuin. 

Het programma voor de open dag kan bijvoorbeeld worden ingevuld met: 
- de mogelijkheid om het teveel aan oogst te verkopen of weg te geven; 
- aardbeienplanten of rabarber te slijten;
- verkoop kant en klare jam of chutney en ingemaakte groenten;
- delen van tuintips en recepten;
- voorlichtingen over bokashi of composteren;
- een proeverijtje van eigen producten uit de tuin.

De tuin wordt feestelijk aangekleed met een aantal kraampjes waarop we allerlei lek-
kers gaan uitstallen. Ook zal er iets gedronken kunnen worden.

Tot dan!

Sandra, Gijs & Gerard
Volkstuincomplex Douweloane.



Heemstrasingel 8 / 9062 GG Oentsjerk
tel.: (058) 256 12 30 / mobiel: 06 - 516 277 40
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Winnaar straatprijs dorpsfeest!



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; T. Hoekstra: 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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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.v.Nautaweg 3, Gytsjerk (voormalige zuivelfabriek). Verzamelen en verkoop van tweede-
hands goederen. Geopend woensdag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30;
vrijdagavond van 19-21 uur. en  zaterdag van 10-15 uur.
De goederen kunnen op uw verzoek worden opgehaald door dhr. G. v.d. Lei (058-
2562582 of 06-45953248) of dhr. P. de Vries (058-2561058)

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

Dorpenteam - Telefoon: 06 55 45 76 74. Mailadres: tbeltman@dorpenteamtdiel.nl.
Website: www.tichtbyelkoar.nl
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