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Carpe Diem
Met regelmaat klaagde hij over kortademigheid en pijn op de borst. “Ga toch even
langs de huisarts”, zei zijn vrouw. Maar opa had daar weinig trek in zeker, want het
advies werd in de wind geslagen. Op visite bij zijn schoonzus, begon zijn vrouw er nog
eens over. Zeker ongerust. De familie viel haar bij in het advies om toch eens langs de
huisarts te gaan en tegen deze overmacht moest opa het afleggen. Als een kleine
jongen die betrapt was, verdween hij naar het pand van de huisarts aan de overkant
van de straat.
Bij controle door de huisarts bleek opa er dermate slecht aan toe, dat hij de praktijk
niet mocht verlaten. In allerijl werd het ziekenhuis ingelicht en opa met gillende
sirene naar de intensive care vervoerd. Het bleek al snel dat zijn hart door vernauwing
van de slagaderen in grote ademnood verkeerde; vers bloed kwam nauwelijks aan.
Dotteren en het plaatsen van stents bleek niet meer mogelijk. Opa moest onder het
mes voor een hartoperatie en zou compleet worden opengelegd.
Als schilder en beeldend kunstenaar vierde opa het leven. Hij rookte langer dan ik op
de wereld ben en liet een flinke borrel niet staan. Het was dan ook altijd beregezellig
waar opa ging. Net als zijn hele familie was opa liefhebber. Het was dat zijn vrouw
maathield, anders was opa waarschijnlijk al weggedragen. Dus vreemd vonden wij het
niet dat er nu flink moest worden gesleuteld en opa deelde die mening. Want daarin
bleef hij altijd nuchter: “je betaalt voor wat je hebt gedaan”.
Zondag is opa uit het ziekenhuis opgehaald. Met vijf
omleidingen en zicht op weer een toekomst. En een
grijns van oor tot oor. Uit angst niet onder ogen willen
zien, hoe hij eraan toe was, maar enorm opgelucht dat
het toch goed was afgelopen. Dat wordt revalideren
en langzaam bij de kant opkrabbelen. Gelukkig staat
zijn kast nog vol met bloedverdunners en misschien
komen die nog van pas.. Als hij maar van de sigaren
afblijft. En door!
Gerard Klijn

Inleverdatum kopij volgende nummer: 15 NOVEMBER 2019
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Waar in Oentsjerk is volgens u
plaats voor sociale huurwoningen?
En waar moeten die woningen aan
voldoen?
Op dit moment wordt op het gemeentehuis in Burgum voor de
jaren 2019-2024 de laatste hand gelegd aan de nieuwe Woonvisie van de gemeente
Tytsjerksteradiel, mede op basis van de gezamenlijke zienswijze van Dorpsbelangen
Gytsjerk en Dorpsbelangen Oentsjerk op dit onderwerp. Omdat het project De Warren
in Burgum is afgeblazen zal het aantal daar geplande sociale huurwoningen aan het
totaal worden toegevoegd en verdeeld worden over de daarvoor aangewezen woonkernen in de gemeente. De Trynwâlden behoort tot die kernen. Het gaat om in totaal
2750 woningen met een gemiddelde wachttijd van een jaar. Hoe de verdeling tot stand
komt is nog niet bekend.
Als Dorpsbelang Oentsjerk willen wij ons voornemen om Oentsjerk als woondorp in
een groene omgeving te handhaven, kracht bijzetten en daarmee zowel starters als
jonge gezinnen de mogelijkheid bieden in eigen dorp te kunnen blijven wonen. Waar
deze woningen gebouwd kunnen worden en aan welke eisen ze moeten voldoen, zijn
vragen die we graag aan u voorleggen. Heeft u een bij voorkeur reëel idee waar sociale
huurwoningen in ons dorp op hun plaats zijn, of kennis van kavels die beschikbaar zijn
of beschikbaar komen, laat ze ons weten.
U kunt hierover voor 31 oktober a.s. contact opnemen met de bestuursleden Niek
Hagoort (06 2217 2824/mail niekhagoort@gmail.com), Albert Schaafsma (06 5027
1158/mail hijtiki@gmail.com) of mailen aan dorpsbelangenoentsjerk@g.mail.com).
Uw reactie zal vertrouwelijk worden behandeld.

Haiku
de takken zijn leeg
zelfs de geur van de pruimen
hangt er nu niet meer
Sibo
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Stichting MFC Heemstra State,
foar en troch de Trynwâlden

Wellicht is het al bij u bekend…vanaf 15 juni 2019 is Stichting MFC Heemstra State
verantwoordelijk voor de exploitatie van het Multifunctionele centrum Heemstra
State. De stichting heeft als taak om het MFC te exploiteren en financieel gezond te
maken. Het stichtingsbestuur zal bestaan uit betrokken Trynwâldsters die beslissingen durven te nemen en ondernemend te durven denken.
We kunnen ons voorstellen dat niet iedereen al regelmatig in MFC Heemstra State
komt. Dus even voor uw beeldvorming, wat er zoal gebeurt in het MFC: er is een restaurantservice tussen 12:00-13:00 en maaltijdservice Bij Vera, er zijn kleine bedrijfjes
gevestigd zoals een schoonheidssalon, pedicure, logopedie praktijk en kapsalon. Er
zijn verenigingen en organisaties die hun bijeenkomsten houden, zoals de Vrouwen
van Nu, PCOB, CPB en Foar iens neiste. Biljartclub Trynwalden heeft een ruimte met
3 biljarts. Maandelijks zijn er kerkdiensten en er repeteert een aantal muziekgroepen
zoals Ryk Troch Musyk, Vivace en Brouwers accordeon orkest. Ook zijn er regelmatig
(verjaardags)feestjes en partijen in het MFC. Kearn organiseert wekelijks een koffieochtend. Er is een kleine bibliotheek. Er is een handwerkgroep, schilderclub en gymnastiekgroep. Er is een bridgeclub die elke donderdagmiddag komt spelen.
U leest het al, er is al veel te doen. Maar er is nog volop ruimte om ook gebruik te gaan
maken van MFC Heemstra State. Er zijn tal van ruimtes die gebruikt kunnen worden
voor vergaderingen, presentaties, cursussen of als flexwerkplek. Ook zijn er nog ruimtes beschikbaar die permanent kunnen worden gehuurd.
Mocht u vragen hebben of ideeën hebben voor de stichting MFC Heemstra State dan
kunt u contact opnemen met:
Gerard de Haan, 0582564141 of gerard.dehaan@heemstrastate.nl
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Reclame maken voor jezelf valt nog niet mee...

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

Creativiteit in de
Oude Melkfabriek
in Gytsjerk!

Full service internetbureau
Website ontwikkeling, Online marketing ...en meer!

Gytsjerk • 088 023 4444 • www.basticom.nl
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Lustrumfestival:
Trynergie bestaat 5 jaar!
In die 5 jaar kozen al 145 Trynwâldsters voor gas en stroom van de 100% duurzame,
noordelijke energiemaatschappij Energie VanOns. Voor het aanbrengen van klanten
wordt Trynergie beloond met een jaarlijkse geldstroom, die wij besteden in de
gemeenschap van de Trynwâlden. Want Trynergie heeft geen winstoogmerk en heeft
niet voor niets als credo: door allen voor allen!
Trynergie investeert in de gemeenschap d.m.v. Mienskipsenergie: wanneer klanten gas
en stroom afnemen via ons, dan wordt een club of vereniging naar keuze gesteund
met een jaarlijkse bijdrage. Trynergie heeft inmiddels 13 Mienskipsfreonen: clubs in
de Trynwâlden en omstreken, en dat worden er steeds meer. In september werden
‘volkstuinvereniging Douweloane’ in Oentsjerk en ‘stichting Trynwâlden op de kaart’
Mienskipsfreon. Deze stichting organiseert onder andere het jaarlijkse muziekfestival
Tryns Rock.
Omdat duurzaam ook heel leuk kan zijn
organiseert Trynergie een jubileum-festival!
Het Trynergie Festival zal worden gehouden op zaterdag 2 november 2019 in de zalen van Pro Rege in Oentsjerk. Van 09.30- 11 uur
kijken we terug en vooruit op wat Trynergie allemaal bereikte en
nog wil bereiken, samen met wethouder Andries Bouwman. Van
11- 15 uur zullen er allerlei activiteiten zijn voor jong en oud, in het kader van duurzaamheid, maar vooral in het kader van fun! Een uitje voor het hele gezin!
Wat is er allemaal te doen op het Trynergie Festival?
Je kunt een proefritje maken in de Tûk, de elektrische deelauto van de Trynwâlden. We
gaan boeken ruilen, tweedehands kleding kopen, vogelhuisjes maken, plantenstekjes
ruilen, bijenwasdoekjes maken, onze ecologische voetafdruk meten en nog veel meer..
En er zullen verschillende workshops zijn waarin je informatie krijgt en je vragen kunt
stellen voor jouw eigen situatie omtrent o.a. thuis energie besparen en opwekken, isoleren, klant worden van Trynergie, Circulair Fryslân en de energietransitie. Kijk voor
het hele programma op onze Facebookpagina of website (www.Trynergie.nl).
Voor elk wat wils, dus zet het in je agenda en kom langs!
En neem je buren en familie mee!
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geniet als in
vervlogen tijden
Schuif ook eens aan voor Koﬃe, Lunch,
Diner of kom Picknicken in het park!
Bekijk alle mogelijkheden op www.staniastate.nl
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It Aventoer
Vrijwilligers
Vanuit het Aventoer zijn we van tijd tot tijd zoek naar vrijwilligers; bijvoorbeeld voor
het begeleiden van deelnemers bij het paardrijden op de vrijdagmiddag of voor
chauffeurstaken. Daarnaast is er plaats voor een bijrijder/verzorger van onze Haflinger
Wayko.
Wellicht is dit iets voor u/jou? Heeft u interesse, neem dan contact op met Ruurt
Postma voor het bespreken van de eventuele mogelijkheden en/of een klikgesprek.
Tel. 06-30682766

Verkoop openhaardhout
Na een warme zomer komen de koude
maanden er weer aan. Tijd om de kachel
weer op te stoken. Op It Aventoer wordt
door onze deelnemers openhaardhout
gekloofd. De houtsoort is een mix van
eik, els en essenhout en heeft een half
jaar tot driekwart jaar gedroogd.
De kosten zijn: €67,50 per kuub. Het gekloofde haardhout wordt bij u thuisgebracht. Voor het bestellen van hout of
nadere informatie kunt u bellen met It
Aventoer: 058-2561133
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kwaliteit
goede service
scherpe prijzen
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Badminton: zoveel meer dan een pluimpje slaan
Badmintonverenigingen hebben het moeilijk; het aantal leden loopt terug. Daarom is
er in de maand september een actie om mensen de kans te geven kennis te maken
met deze sport. Ook de badmintonafdeling van sportvereniging Dwarres doet hieraan
mee. Wat is er nu zo leuk aan badminton? Ik vroeg het aan enkele leden van de vereniging: Joke Stummel uit Gytsjerk, Pier Prins uit Mûnein en Sierd de Jong uit
Oentsjerk.
Joke, hoe lang speel je al badminton?
Ongeveer een jaar of zeven. Ik ben begonnen in Leeuwarden via een vriendin, bij
Badminton Overdag. Het leek me erg leuk, niet alleen voor de gezelligheid, maar ook
om lekker sportief bezig te zijn. Het voordeel van badminton is dat je niet zoveel hoeft
te lopen, maar toch heel intensief kunt sporten. Wat ik ook leuk vind is dat het een
gemengde sport is en dat het elke keer weer anders is.
En jij, Pier?
Ik doe sinds 2003 aan badminton. Eerst in Leeuwarden, later in Brabant en nu ik weer
terug ben in Fryslân, hier in Oentsjerk. Badminton is een combinatie van techniek en
tactiek. Het is ook behoorlijk intensief, het is een goede manier om aan je conditie te
werken. Eigenlijk zit alles erin qua sport.
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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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En jij, Sierd?
Ik badminton ongeveer tien jaar, sinds ik weer in Nederland woon na een verblijf in
Denemarken en Australië. Eerst in Leeuwarden, maar dat beviel niet zo. Toen ik ontdekte dat je hier in Oentsjerk ook kon badmintonnen, ben ik het hier gaan doen. Ik wilde
zowel aan sport doen als nieuwe mensen leren kennen. Dat is allebei prima gelukt.
Wat is het idee achter deze actie?
Het is een initiatief van probeerbadminton.nu. Half september worden er in de
Trynwâlden huis aan huis flyers verspreid om de inwoners erop te wijzen dat de mogelijkheid van badminton er is. Wij zijn een van de bijna twintig verenigingen in Fryslân
die aan deze actie meedoen. Momenteel hebben wij net iets minder dan twintig
leden. Zo jammer, want badminton is een ontzettend leuke en gezellige sport. Het is
geschikt voor jong en oud. De leeftijd maakt niet uit, het is een leuke manier om sportief bezig te zijn.
En wat houdt de actie precies in?
Je kunt je inschrijven voor een minicursus van 10 lessen voor slechts 25 euro. Je moet
je voor 30 september opgeven, de minicursus start dinsdag 1 oktober. Rackets en
shuttles zijn aanwezig in de sporthal. Je krijgt les van onze trainer Richard van der
Muur uit Leeuwarden. De basistechniek is niet zo heel ingewikkeld, dus je kunt al heel
snel een partijtje spelen. Eerst trainen we op techniek, daarna spelen we een aantal
partijtjes in steeds wisselende combinaties. En als je zin hebt, kun je na afloop nog
wat drinken in de kantine.
Wat wordt er naast de speelavond op dinsdag nog meer georganiseerd?
Meestal is er in december een gezelligheidstoernooi, dat is een intern mixtoernooi
met na afloop hapjes en drankjes in de kantine. Ook kun je met open toernooien meedoen die op verschillende plaatsen worden georganiseerd. Je kunt je daarvoor als
dubbel of als individu opgeven. En natuurlijk is er de competitie.
Ja, kunnen jullie daar wat meer over vertellen?
Mensen die dat willen, kunnen meedoen aan de competitie. De competitie begint eind
september/begin oktober en loopt door tot maart. Onze sponsor, Wassenaar
Administratie uit Gytsjerk, zorgt voor de wedstrijdshirts. We hadden in het verleden
altijd twee teams, maar dit jaar hebben we nog maar één team. Sierd speelt in een combinatieteam, dan speel je met mensen van een andere vereniging samen in een team.
Op die manier kun je meer teams in de lucht houden. Alle verenigingen in de dorpencompetitie merken dat het aantal leden terugloopt, dat is niet alleen bij ons zo.
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Huishoudelijke thuiszorg

Schoonmaak bedrijf/kantoor
Boodschappen aan huis

Staniasingel 14 9062 GM Oenkerk | M: 06-15336041 | www.schoonmaaktrynwalden.nl
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Wat houdt dat in, die dorpencompetitie?
Het is een initiatief van de dorpen zelf en gaat buiten de bond om. We spelen zonder
scheidsrechters, maar het gaat eigenlijk heel harmonieus, we hebben het heel leuk
met elkaar. Plaatsen die meedoen zijn o.a. Leeuwarden, Dokkum, Damwoude,
Burgum, Ureterp, Haulerwijk en Marum. Het gaat telkens om een uit- en een thuiswedstrijd. In april is er altijd een slottoernooi. Daarna gaan we nog samen eten als
afsluiting.
Ik hoorde ook iets over een pubquiz?
Ja, met sommige verenigingen heb je echt een klik, een daarvan is Marum. Twee jaar
geleden hebben we Marum uitgenodigd voor een pubquiz in het Kafee bij Jurjen en
Maaike. Afgelopen jaar zijn we in Marum uitgenodigd en waarschijnlijk gaan we het
dit jaar weer in Oentsjerk doen. Dat is het kameraadschappelijke van de dorpencompetitie.
Als mensen naar aanleiding van de flyer of dit interview belangstelling hebben,
wat moeten ze dan doen?
Aanmelden voor de minicursus kan tot 30 september via de website www.probeerbadminton.nu. Maar als je dat niet uitkomt of als je je niet voor tien keer wilt vastleggen, kun je je ook gewoon bij ons aanmelden om te kijken of badminton iets voor
je is. Je kunt twee keer gratis meedoen. Er wordt van half 8 tot 10 uur gespeeld, maar
je kunt ook om 8 uur komen en om 9 uur weer weggaan. Het is maar net waar je zin in
hebt. In de schoolvakanties is er geen badminton.
Wat verwachten jullie van de actie?
We hopen er meer leden door te krijgen. We hebben een mooie sporthal hier in
Oentsjerk met een leuke en gezellige kantine, en we doen ons best om nieuwe leden
goed op te vangen. We willen mensen graag laten ervaren dat badminton zoveel meer
is dan een pluimpje slaan op de camping (‘campington’). Ook leuk en gezellig, maar
niet zo leuk en intensief als badminton. Eigenlijk moet je het een keer doen!
Joke, Pier en Sierd, bedankt en heel veel succes!
Sietske Boonstra
Meer info: www.probeerbadminton.nu - www.dwarres.nl/
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Oenkerk
TEL. 058 - 2561855

Het meest complete
programma
MASSEY FERGUSON

Tuin- & Parkmachines

Zij staan voor wat ze beloven
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René Hooghiemster wint zeventiende
Omloop van de Trynwâlden
René Hooghiemster heeft zaterdagmiddag
7 september op zijn eigen geboortegrond
de zeventiende Omloop van de Trynwâlden
op zijn naam gezet. De tegenwoordig in
Sneek wonende coureur was de sterkste in
een veld van 54 deelnemers. In een nagenoeg droog en bij vlagen zonnig Oentsjerk
zette de meute zich om drie uur in beweging voor de tien rondes van tien kilometer
door de dorpen van de Trynwâlden. Tot zo’n
beetje halverwege de koers bleef de groep
Hooghiemster in het wit in het peloton. (Foto: Jelle Raap)
intact, uitvallers daargelaten.
Daarna vormde zich een kopgroep van tien, bestaande uit Björn Bakker, Marien Bogerd,
Henk Bos, Adriaan Botma, Abe Celi, Martijn Dijkstra, Arjan Elferink, Trynwâldster René
Hooghiemster, Guillaume Visser en Joël Zuidema. Zij pakten een kleine vijftig seconden
op het pak. Twee rondes voor het einde haakte Zuidema af en werd duidelijk dat de overige negen gingen uitvechten wie de Omloop van de Trynwâlden op zijn naam zou zetten.
Onderweg hartstochtelijk aangemoedigd door een behoorlijke hoeveelheid publiek, was
hun voorsprong toen namelijk al opgelopen tot 2,5 minuut. In de slotronde, met steeds
dreigender wolken boven het rennersgilde, sprongen Hooghiemster en Bogerd
(Kootwijk) weg. Bos (Drachten) probeerde zich nog bij hen te voegen maar kreeg het
gaatje net niet dicht.
Met enkele meters verschil op Bogerd, een paar seconden op Bos en een seconde of vijftien op de overige zes, was het uiteindelijk tegen half zes René Hooghiemster die de
handen op elkaar kreeg op de meet
voor Kafee It Wapen fan Fryslân in
Oentsjerk.
Wij bedanken iedereen voor hun inzet
om deze koers mogelijk te maken en
de renners voor hun deelname. Graag
tot volgend jaar!

Hooghiemster wordt gehuldigd, met naast hem
nummer 2 Marien Bogerd en nummer 3 Henk
Bos. (foto: SWT)
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WIERSMA OENKERK

Meer gemak
op loopafstand
Van Haersmasingel 4A • 9062 CB Oenkerk
• Telefoon: 058 - 256 11 87
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Van de scholen
De eerste weken van schooljaar 2019-2020
zitten er alweer op! We hopen dat iedereen
een fijne zomer achter de rug heeft en dat alle kinderen weer vol frisse moed aan het
schooljaar zijn begonnen. We geven even een korte impressie van de activiteiten in de
laatste week voor de zomervakantie en waar we op school mee bezig zijn.
Doorschuifdag en laatste schooldag
Woensdag 10 juli konden alle kinderen alvast een kijkje
nemen in het nieuwe lokaal waar ze na de zomervakantie
werden verwacht. We noemen dit de doorschuifdag. Zo
konden de kinderen kennismaken met hun nieuwe juf
en/of meester en konden ze alvast zien welke kinderen er
bij hen in de groep zouden komen na de vakantie.
We hebben het schooljaar 2018-2019 gezamenlijk met het team, kinderen en ouders
afgesloten op donderdag 11 juli. Helaas viel het weer wat tegen en moesten we onze
activiteiten verplaatsen naar het ‘Binnenplein’. We hebben afscheid genomen van de
kinderen van groep 8, die na het opvoeren van een lied uit hun afscheidsmusical
‘Herrie op ’t eiland’, door iedereen werden uitgezwaaid terwijl ze één voor één van het
schoolplein fietsten. We wensen jullie veel succes toe in de brugklas!
Afscheid meester Minne Veninga
Donderdag 11 juli was ook voor meester Minne de laatste schooldag.
Na bijna 42 jaren gewerkt te hebben, waarvan ruim 17 jaar op de
Paadwizer, is voor hem een andere levensfase aangebroken. Meester
Minne gaat genieten van zijn pensioen!
Naast zijn taak als leerkracht en waarnemend directeur, was meester
Minne een poos werkzaam op onze school als ict-er en ib-er. De
Paadwizer heeft op dit gebied een enorme ontwikkeling gemaakt. Met name op digitaal
gebied is de ontwikkeling de laatste vier jaar snel gegaan. Begonnen met een krijtbord,
via een digibord naar een touchscreen. Naast pen en papier nu ook een iPad voor elk
kind. Natuurlijk is meester Minne op de laatste schooldag flink in het zonnetje gezet
door de kinderen, met liedjes, video’s en muziek. We hopen dat meester Minne van een
welverdiend pensioen mag genieten, samen met zijn vrouw Fia, kinderen en kleinkinderen. We zullen hem missen, maar we weten dat ‘uit het oog’, niet ‘uit het hart’ is. We
bedanken hem voor zijn betrokkenheid en fantastische inzet en voor wat hij al die jaren
heeft betekend voor de kinderen, ouders en collega’s van de Paadwizer!
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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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De ‘Gouden weken’
We zijn deze weken bezig met de zogenoemde ‘Gouden weken’.
De Gouden Weken zijn de eerste weken van het schooljaar. Het
zijn de belangrijkste weken van het schooljaar voor het neerzetten van een fundament voor een goed pedagogisch klimaat.
Daarom zijn deze weken goud waard. Uiteraard gebruiken we
ook de Kanjertraining bij deze Gouden Weken om zo een start
te maken met een goede basis voor een fijne sfeer in de klas. Dinsdag 10 september
vond de officiële opening van het schooljaar plaats door middel van een viering op
het Binnenplein met alle kinderen van school. We wensen kinderen, ouders, juffen en
meesters allemaal een goed en leerzaam schooljaar toe!
Scholen op de kaart
Via de website ‘Scholen op de kaart’ krijgt u, aan de hand van
gegevens en resultaten, een indruk van hoe wij als school met de
kinderen werken. Resultaten zijn belangrijk, maar wij bieden
meer! Vanuit onze christelijke overtuiging werken enthousiaste en
betrokken leerkrachten met de kinderen. Samen met de ouders helpen en begeleiden
wij de kinderen tot zelfstandige personen die met vertrouwen de wereld leren verkennen. Hierbij vormen de eigen verantwoordelijkheid en autonomie van kinderen de
basis voor hun ontwikkeling. U vindt alles over onze resultaten, bedrijfsvoering, beleid
en waardering op deze site.
Klik op: https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/24725/Paadwizer
Kijkt u voor meer informatie over onze school ook eens op de website. Uiteraard mag
u contact met ons opnemen; wij staan u graag te woord!
Hartelijke groet van het team en de kinderen van de Paadwizer!

De school waarin we samen met ouders/verzorgers door
middel van aandacht voor elkaar, effectieve directe instructie
en thematisch onderwijs alle kinderen alle doelen willen
laten behalen om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op
het vervolgonderwijs!
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Efkes byprate…
Wat een prachtige zomer hebben we gehad. Na zes weken heerlijk vakantie te hebben
gevierd zijn we alweer een paar weken ‘los’. Het is altijd fijn om iedereen weer te zien
na de vakantie. Het lijkt dan net alsof de kinderen een enorme groeispurt doormaken
in die paar weken dat wij ze niet zien. Alle kinderen hebben inmiddels alweer hun
plekje gevonden in de nieuwe klassen. Momenteel wordt er druk gewerkt aan de
gouden weken. In deze gouden weken besteden we veel tijd en aandacht aan de
groepsvorming. Om goed tot leren te kunnen komen is het erg belangrijk dat de kinderen zich veilig in de groep voelen.
De groepen
Dit jaar zijn we gestart met vier basisgroepen. Juf Efie geeft les in groep 1-2 die 15 leerlingen telt, Juf Gesiena geeft les aan groep 3-4 waarin 19 kinderen zitten, Juf Tamara
en juf Meike geven les aan groep 5-6 waarin 16 kinderen zitten en juf Greetje en juf
Meike geven les aan groep 7-8 waarin 25 kinderen zitten. We hebben het zo kunnen
regelen dat we in kleine groepen kunnen werken die ook op woensdagen kunnen
worden ondersteund door juf Meike. We kunnen op deze wijze zorgen voor een zeer
rustig werkklimaat waarin we de kinderen maximale aandacht kunnen geven. De
Opstap telt dus op dit moment 75 kinderen. In de loop van het schooljaar zal de
school licht groeien.
Inspectie
Zoals u wellicht weet is De Opstap in oktober 2018 door de inspectie bezocht om de
kwaliteit van het onderwijs te onderzoeken. In oktober 2018 was de inspectie van oordeel dat de kwaliteit van het onderwijs op De Opstap niet voldoende was. Dit had met
name te maken met de eindresultaten van de kinderen uit groep 8 in de drie voorliggende jaren. Op basis van het inspectierapport heeft de school een verbeterplan
gemaakt en uitgevoerd. In juli 2019 is de inspectie weer op school langs gekomen om
te bekijken in hoeverre de kwaliteit van het onderwijs is verbeterd. We zijn erg blij dat
de inspectie aangaf dat de kwaliteit van het onderwijs op De Opstap weer voldoet aan
de verwachtingen en dat De Opstap weer in het reguliere toezicht is opgenomen. Het
team en de kinderen hebben met volle inzet aan dit doel gewerkt.
Leesonderwijs
Om het leesonderwijs te versterken werken de kinderen in de groepen 4 t/m 8 dit jaar
met een nieuwe leesmethode voor technisch lezen. Deze methode ‘Karakter’ is een
prachtige methode die qua thema’s helemaal is afgestemd op onze taalmethode. De
eerste ervaringen met deze methode zijn erg positief. In groep drie werken we vanaf
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dit schooljaar ook met een nieuwe methode voor aanvankelijk leesonderwijs. De methode Actief Leren Lezen
gaat uit van de laatste wetenschappelijke inzichten op
het gebied van leesonderwijs. Naast het technisch lezen
besteedt de school veel aandacht aan begrijpend lezen.
Door een goed begrip van de teksten leren de kinderen veel over de wereld en wordt
de woordenschat aanzienlijk vergroot. Naast het werken met moderne audiovisuele
media wordt hierbij ook teruggegrepen op oudere manieren om de betekenis van
woorden te leren zoals het actief leren werken met het woordenboek. De kinderen
ervaren de nieuwe manier van werken als zeer plezierig en erg leerzaam.
Ouder en Kindsporten
Op 2 oktober 2019 organiseren de medewerkers van de afdeling sportstimulering weer
het jaarlijkse ouder- en kindsporten voor de groepen 5 t/m 8. Vorig schooljaar hebben
we hier ook aan meegedaan en was dit een groot succes!
Himmeldei
Op vrijdag 20 september hebben wij als school met de kinderen uit de
groepen 5 t/m 8 meegedaan aan de Himmeldei. Van 12.30u - 13.45u
hebben de kinderen rondom school zwerfafval verzameld.
Schoolschaatsen
Nog even en de winter is alweer in zicht. Om de kinderen voor
te bereiden op echt natuurijs gaan we ook dit jaar met de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 vijf keer schaatsen in de
Elfstedenhal in Leeuwarden.

Thematisch Onderwijs
De Opstap vindt het belangrijk om vanuit thema’s te
werken zodat kinderen ervaren dat een bepaald thema verschillende invalshoeken heeft. Doordat kinderen met thema’s werken vergaren ze veel kennis over de wereld. In dit
schooljaar zullen er een aantal kijkmomenten worden georganiseerd. In een volgende Koeketromp zullen we hier nader bij stilstaan.
Team OBS De Opstap
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2019, alweer een SWIM!-seizoen voorbij
Na een aantal maanden van voorbereiding achter de schermen kon SWIM! eind april weer voor de schermen aan het
werk.
Eerst met een ploeg vrijwilligers het schoonmaken van de
kleedruimtes. Eind april ging het zwembad open en de eerste
weken hebben de zwemmers de kou moeten trotseren. Helaas geen start zoals vorig
jaar. Maar ondanks het weer geen gebrek aan zwemmers. De vaste kern van baantjeszwemmers blijft komen, zo ook de jeugd die niet kijkt op kou of een buitje.
Eind mei zijn de activiteiten losgegaan. Eerst was er de SWIM en FUNweek. Elk jaar
weer een succes, georganiseerd door sportstimulering onder leiding van Yannick de
Boer. Hij zorgt elk jaar samen met zijn collega’s en studenten voor een gevarieerd programma. Het weer zat ook erg mee, waardoor er een grote opkomst was.
Een aantal weken later was er de zwem4daagse. Ook hier waren de weergoden ons erg
gezind en hebben wij een fantastische week beleefd. De opkomst was ondanks dat er
veel activiteiten in de buurt waren groot. Meer dan 120 zwemmers hebben hun
medaille mogen ophalen.
Op 12 juli vond het dauwzwemmen plaats. Eerst om 6 uur een aantal baantjes zwemmen en daarna genieten van een welverdiend ontbijt dat verzorgd is door enkele van
de bestuurs-leden. En op 17 juli was er het buikschuiven. Ook deze jaarlijkse terugkeerden activiteit blijft een succes.
Tijdens de zomervakantie is
er voor de vrijwilligers die
wekelijks helpen bij de
schoonmaak een rustmoment. Voor de bestuursleden blijft het werk doorgaan. Elke week wordt er
met een wisselende groep
jeugd tussen de 13 en 16
jaar schoongemaakt. De
inzet is fantastisch en de
gezelligheid nog meer. Wat
fijn dat we een beroep op de
jeugd kunnen doen!
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En dan is het einde van het seizoen weer in zicht. De scholen zijn weer begonnen, het
weer bleef mooi en dus was er nog een geweldige opkomst in de eerste week na de
schoolvakantie. Op 6 september is er ’s ochtends een gezellig moment van koffiedrinken geweest met de zorgboerderijen die ons elk jaar weer fantastisch helpen. ’s
Avonds was het de beurt aan de overige vrijwilligers. We hebben het seizoen met
elkaar afgesloten onder het genot van een drankje en een broodje hamburger.
Wat betreft de nieuwbouw is er afgelopen seizoen gebleken dat het nieuwbouw van
het MFC eerst op on hold staat. Gelukkig is er betreft het zwembad wel goed nieuws
en is er toegezegd dat de verbouwing van de kleedruimtes wel doorgaat. De verwachting is dat er volgend seizoen gebruik kan worden gemaakt van de kleedruimtes.
Wij als bestuur zijn op dit moment hard op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Draagt u/jij het zwembad een warm hart toe en enkele uren per maand tot je
beschikking, meldt u/jij je dan aan via de site of facebook. Het afgelopen seizoen
hebben wij ook een aantal donateurs mogen verwelkomen. Voor 15 euro per jaar
draagt u/jij bij aan het in standhouden van ons mooie opluchtzwembad in de
Trynwalden. Wilt u/jij ook donateur worden? Aanmelden kan via de site of facebook!
Als laatste willen wij nogmaals iedereen die zich het afgelopen seizoen op wat van
manier dan ook heeft ingezet voor het zwembad en stichting SWIM! nogmaals hartelijk danken.
Hartelijke groeten,
Bestuursleden SWIM!
Stichting Laat Trynwalden Zwemmen.

Haiku
Roestbruine eiken
krijgen een roodgouden gloed
stralende herfstzon
Sibo
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Noardlike Fryske Wâlden;
bloemrijke randen in weilanden
zorgen voor biodiversiteit
Veel insecten en weidevogels maken gretig gebruik van de bloemrijke randen die
boeren in hun weilanden aanleggen. Deze stukken weiland staan hier en daar nog
prachtig in bloei. Om het publiek meer bewust te maken van deze bloemrijke randen
hebben leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden onlangs bordjes geplaatst
met de tekst “Wy soargje foar bioferskaat yn ús greiden”.
Bloemrijke randen zijn stukken weiland die de boer inzaait met een bloemenmengsel.
Hierdoor ontstaat een verscheidenheid aan planten die diverse soorten insecten aantrekt. Daarnaast vormen de planten zogenaamde ‘vluchtstroken’ voor kuikens van
weide- en akkervogels. Die vinden beschutting waardoor ze minder snel ten prooi
vallen aan (roof)vogels.
Vereniging Noardlike Fryske Wâlden
Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is een vereniging waarvan het overgrote deel van
de bijna 800 leden, boeren en particulieren aan (agrarisch) natuurbeheer doen. De
vereniging streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw, midden in ‘e mienskip,
die is vervlochten met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden.
Bijna duizend leerlingen aan de slag met onderhoud elzensingels en
houtwallen in de Noardlike Fryske Wâlden
Bijna duizend leerlingen van ruim 30 basisscholen in de regio Noordoost-Friesland
gaan komende weken leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden helpen met
snoeiwerkzaamheden voor het onderhoud van de elzensingels en houtwallen. Het
snoeien is onderdeel van het lesprogramma “Takomst foar in unyk lânskip” waarmee
de leerlingen van groep 7 en 8 leren over het natuur- en landschapsbeheer en de cultuurhistorie in hun eigen woonomgeving.
In vier weken tijd gaan tientallen schoolklassen uit de gemeenten Achtkarspelen,
Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Smallingerland en Tytsjerksteradiel een dag aan de
slag met het onderhoud van het coulisselandschap. De kinderen zijn een ochtend te
gast bij een boer waar ze onder leiding van medewerkers en vrijwilligers van Land33
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schapsbeheer Friesland elzensingels en (bramen)struiken mogen snoeien. Daarnaast
maken de leerlingen samen met een educatief begeleider van de centra voor Natuuren Milieueducatie verschillende opdrachten. Zo is er een ontdek-pad en krijgen ze
creatieve opdrachten waarin ze bijvoorbeeld gaan stok-snijden of een bijenmobiel van
elzenproppen maken.
Snoeien en kappen
De leerlingen bereiden deze veldwerkdag op school voor. Via een lespakket leren ze
over het bijzondere coulisselandschap van het Nationaal Landschap de Noardlike
Fryske Wâlden en wat er aan onderhoud nodig is om o.a. de elzensingels en houtwallen (dykswâlen) gezond te houden.
Educatieproject “Takomst foar in unyk lânskip”
Het educatieproject is een initiatief van vereniging Noardlike Fryske Wâlden,
Landschapsbeheer Friesland en de centra voor Natuur- en Milieueducatie De Naturij,
Pingo & Pet en De Klyster en wordt sinds 2008 uitgevoerd. Het project is mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân en de gemeenten Tytsjerksteradiel,
Dantumadiel, Smallingerland, Achtkarspelen en Noardeast-Fryslân.
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Tweedehands kleding
in Hurdegaryp
Activiteit

: Verkoop en inbreng tweedehands kinder- damesen herenkleding
Openeningstijd : iedere woensdag van 14.00-16.00 en 19.30-20.00
uur
Locatie
: De Hof, Van Weerden Poelmanstraat 3 (achter
Neef)
Facebook
: Kledingwinkel Hurdegaryp

Tegen uiterst lage prijzen kunt u zo goed als nieuwe en uitsluitend
modieuze kleding kopen. Een tiental vrijwilligsters is wekelijks bezig
met het ordenen, sorteren en verkopen van de kleding.
Er is dames- heren- en kinderkleding. Maar ook sieraden, schoenen,
tassen en meerdere accessoires. Tevens kunt u tijdens de openingsuren kleding inbrengen. Op de foto een kleine greep uit onze collectie. Voor vragen kunt u gerust bellen of mailen naar: Rennie Dijkstra
tel. 475962, of tweedehandskledingwinkel@pghurdegaryp.nl
Graag tot ziens in de kledingwinkel!
Gea Bouma.
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16 Kunst in Oentsjerk

Staniapark van Mensing - veranderingen

Stania State en de parktuin zijn cultureel erfgoed. Dankzij oude documenten is te zien
hoe de tuinen rond de state ontworpen zijn en daarna aangepast en veranderd.
Oktober 1988 was Stania State Monument van de Maand. De KTF zette tussen 1986 en
1999 ieder jaar vier ‘Monumenten van de Maand’ in de schijnwerpers. Dit trok vele
bezoekers naar verschillende monumenten in onder meer Friesland. In 1988 greep
Staatbosbeheer Regio Friesland Noord die gelegenheid aan om een A5 formaat folder
uit te brengen over ‘Monument van de maand Stania State’ met omslag van olijfgroen
papier met een structuur.
Potloodschetsen
Op de omslag staat een historische pentekening van B.L.W. Mensing waarop de voortuin van Stania State is uitgebeeld. De berg op het voorterrein van de buitenplaats is
duidelijk te zien. Er is een potloodschets uit 1843 bewaard die hetzelfde beeld weergeeft. De schets in inkt en de potloodschets van het verdwenen Prieel Armoede en
Rijkdom zijn afgebeeld op pagina 17 van de door Noordpeil uitgebrachte publicatie
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“Stania State een toekomstperspectief, van Noordpeil, landschap. stedenbouw”.* Op pagina
16 van deze publicatie staan
beide schetsen onderaan een
geografische kaart van Stania
State.

O.J. Schelfsma
De genoemde kaart of plattegrond is van landmeter O.J. Schelfsma, die tevens rijksontvanger te Oentsjerk was, volgens Boschma, auteur van ‘Lucas Pieters Roodbaard’,
1979, op pagina 54. De kaart is geen inmeettekening maar een beeld van de aanleg na
de grootste werkzaamheden aan de tuin, vijverpartijen en verschillende bouwwerken
in de jaren voor 1843 of mogelijk eerder. De kaart met de in juni 1843 aangebrachte
schetsen van B.L.W. Mensing maakt deel uit van de collectie van het Fries Museum, in
de negentiende eeuw Friesch Museum.
B.L.W. Mensing
Mensing was gouverneur van de 14-jarige Jonker Hector van Sminia, wonend op de buitenplaats de Klinze. Op deze buitenplaats aan de Van Sminiaweg nummer 36, in het
aangrenzende dorp Aldtsjerk had Lucas Roodbaard in 1834 de tuinaanleg uitgevoerd.
Het park, met de voor Roodbaardparken en -tuinen kenmerkende slingerpaden, niervormige vijvers, karakteristiek bruggen en een berg is nog openbaar toegankelijk. De
buitenplaats is in particuliere handen en niet meer opengesteld. In ‘Stania State, een
toekomstperspectief’ staat vermeld dat Roodbaard rond deze periodewerkzaam was op
Stania State. A. Bierink noemt in ‘Oude Hollandsche Tuinen’, als jaartal 1843 (p. 283),
maar verifieert dit niet met een akte. Zeer waarschijnlijk berust dit op een vergissing.
Behalve de verkoopakte van 14 januari 1834 is er een leverantie van boomkwekerij
Wybren Krijns & Co te Joure van 29 maart 1834 bekend, in opdracht voor De Heer
Roodbaard voor 't eerst Kommisje van boven overgezonden voor de heer Looxma te
Oenkerk. De bron van deze informatie is M.R. van de Spoel-Walvius, 'Klanten Wybren
Krijns & Co' Bewerking van de Dagelijkse aantekeningen, de zogenaamde ‘Dagtafels
van de firma Wybren Krijns & Co, Boomkwekers te Joure,’ 2012, p. 41.
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Academie
B.L.W. Mensing staat in de ‘Utrechtsche
Studentenalmanak’ uit 1840 vermeld. Deze en
meer studentenalmanakken staan online. Op
pagina 60 is Mensing te vinden onder ‘Namen
en woonplaatsen der studenten. De woonplaats
bestaat uit het adres van het kosthuis en de
naam van de eigenaar, voor Mensing, t.
Jacobibrug, bij Tip (Almanak Uitgave N. Van der
Monde, 1840). In de periode dat Mensing in
Utrecht studeerde, stond de universiteit bekend
als Akademie of Hoogeschool van Utrecht.
Studenten volgen aan de universiteit nog altijd
academisch onderwijs. Ook de opgeheven
Friese Universiteit te Franeker stond bekend als
Academia van Vrieslant ook wel Hogeschool of
Frentsjer Akademie genoemd. In de ‘Almanak
voor studenten aan de Akademie te Utrecht’,
volume 8 uit 1844 (1845) staat B.L.W. Mensing vermeld bij de‘Namen van de studenten van 26 maart tot 1 november 1844 als leden dezer hoogeschool ingeschreven,
doch elders studerende’. Hij is er niet opgeleid
als tekenaar schilder, maar tekenen maakte
mogelijk deel uit van de wetenschappelijke
opleiding, zoals Willem Bartel van der Kooij dat
gaf op de Academie van Friesland.
Meer tekeningen
In ‘Geschiedenis van Rijswijk’ van P.J. Lutge staat een tekening van B.L.W. Mensing van
de voormalige buitenplaats of hofstede Schoonoord, die gebouwd is op een in de
veertiende eeuw gebouwd en later afgebrand huis dat bekend stond onder de naam
Dirksveld. In de tijd dat Schoonoord in bezit was van De Delftse burgemeester Harpert
Maartensz. Tromp en zijn broer, Cornelis Tromp, stond het bekend als Trompenburg.
Latere eigenaren noemden het pand Belvedère, Seydenrust en vanaf 1767 luidde de
naam van dit buitengoed en pand Schoonoord. In 1850 werd in Schoonoord een kostschool gevestigd waarvan B.L.W Mensing in 1855 een tekening heeft gemaakt. Het
pand werd in 1874 afgebroken, ook de poort die tot 1924 gespaard bleef is er niet
meer. De natuurstenen koppen op de palen van de toegangspoort werden gebruikt ter
versiering van de toegangspoort van het gebouw Pax intrantibus aan de Van
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Vredenburchweg. M. Brekelmans schreef in ’Kastelen en Buitenplaatsen.
Monumenten in Rijswijk’ dat deze koppen zich nu in Museum Rijswijk bevinden.
Scene
De tekening van Mensing toont het gebouw en de tuin aan de achterzijde van
Schoonoord. Er lopen kinderen op stelten, er staat een evenwichtsbalk in de vorm van
een boomstam op knoestige schragen. Aan een stevige boomtak, hangt een klimtouw
waarin een jongen klimt. Anderen klimmen in een klimpaal, hangen aan een ladderklimhek of houden zich in evenwicht op een rollende ton. Ze spelen op de wip.

Daarvoor staat een paal waaraan touwen hangen, de paal staat in een frame en kan
draaien. Door een touw te pakken en daar hard mee te rennen en dan met een sprong
af te zetten zweven kinderen in de rondte. Een kind leest een boek en er rusten er bij
een boomstam. Rechts wandelt een gezelschap van twee dames en twee horen,
gekleed naar de mode uit die tijd, de dames met hoeden en tot op de grond vallende
kleding. Deze documentaire tekening laat zien dat Mensing meer kan weergeven dan
de landschapsparktuin van Stania State met bijbehorende sierelementen als een hek,
brug en berg en hoge bomen met volle kronen. Naast bomen en glooiende oevers
met begroeiing op de voorgrond en een slingerpad op de achtergrond staat op de
tekening van Schoonoord een complete scene met een speeltuin en jonge en oudere
mensen en een hondje.
Gerhild van Rooij
Bronnen
https://issuu.com/n0.0rdpeil/docs/614_00_401_stania_state_140611
Tekening Kostschool in vm buitenplaats Schoonoord, Rijswijk (‘Geschiedenis van Rijswijk’ ISBN 90-7252014-9, wikidata.org Q2193270)
Pentekening voortuin Stania State, Mensing (Kunst in Oentsjerk, Koeketromp, juli 2019)
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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

www.nahzorg.nl
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Seniorenraad/Sa Leuk Hûs - eindverslag van de
koffiemorgens op de woensdag
De koffiemorgens (2019) zijn gestart op 5 mei; de laatste was op 28 augustus.
De ochtenden zijn opgezet door KEaRN en Mine Dijkstra in het voorjaar van 2018 in
Gytsjerk en hebben vervolg gekregen dit jaar. Vanuit Gytsjerk zelf kwamen er in deze
weken gemiddeld 20 mensen koffiedrinken, met een vaste kern van circa 10 mensen.
Meestal was er één van de vrouwen van KEaRN aanwezig, Frouwina, Nienke of Doetie.
Regelmatig kwamen er mensen van buiten, die bv. langs fietsten om bij ons een kopje
koffie te drinken. Ze kwamen o.a. uit Limburg, Brabant en Rotterdam en kampeerden
in één van de omliggende dorpen. Ze waren vol lof over Friesland en de prachtige
fietspaden. Daarbij werden er leuke gesprekken gevoerd en gaven deze mensen blijk
van interesse voor onze manier van werken met het project Eenzaamheid, waar deze
koffiemorgens uit zijn ontstaan. Tijdens de koffie werd veel gediscussieerd over een
groot aantal onderwerpen, zoals werkloosheid, eenzaamheid of werkende moeders,
maar soms werd er een vast punt gepresenteerd, zoals toen Nina Stolk (woonachtig
in Egypte) vertelde over het leven in haar land.
Twee ochtenden hebben we met elkaar gezongen met begeleiding van Wiebe (en Max)
met gitaar. Ook vertelden deelnemers, als zij van vakantie terugkwamen, over hun reis,
wat zij hadden gezien en hadden meegemaakt. Mine las meerdere keren een mooi
gedicht voor. Nieuw was het initiatief van Harri, die het busje van zorgbedrijf Patyna
kon overnemen. Hij startte een stichting (MVT) om voor mensen met o.a. een handicap, leuke uitstapjes te organiseren met hulp van chauffeurs-vrijwilligers tegen kostprijs. Dat werd dan op de koffiemorgen besproken. Daar is dan ook gebruik van
gemaakt, o.a. met een middagreisje naar Lauwersoog. De notaris in Gytsjerk heeft dit
gesponseerd door het opzetten van de Stichting gratis te regelen. Gelukkig is er een
aantal bedrijven in het dorp bereid om dit goede initiatief te steunen, door reclame
van hun bedrijf op de bus te plaatsen.
Nini maakte van elke koffiemorgen (15 x) een samenvattend verslag, zodat gezien kon
worden wie er aanwezig waren en wat er zoal was besproken. Elke bezoeker van de koffiemorgen kreeg per mail een exemplaar gestuurd. De paar mensen zonder computer,
kregen op de volgende koffiemorgen het verslag uitgereikt. Ook werd een aantal keer
een verslag naar de Griffie van Tytsjerksteradiel gemaild, waarover later werd vernomen dat dit zeer op prijs werd gesteld. De gemeenteraadsleden krijgen op deze manier
een indruk wat er gebeurt in ons dorp en het goede werk van KEaRN wat hiervoor is
verricht.
47

Uw allround
klussenbedrijf
uit Gytsjerk!

PARKET, LAMINAAT EN PVC
schuren, onderhouden
en leggen

MEUBELS EN TRAPPEN
renoveren, kleuren
en herstellen

TEGELWERK
badkamer, toilet, vloeren
en terrassen

TIMMERWERKEN
onderhoud, verbouw
en gevelbekleding

Bel Dieter:

2
06 - 21 50 08 7

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

www.dieklus.nl

Rinia van Nautaweg 44/C, 9061 AH Giekerk

Telefoon 058 256 14 82
www.kapsalonvonk.nl
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In ieder geval moet worden vermeld dat Siepie, eigenaresse van “Sa leuk Hûs” iedere
week ruimte binnen haar bedrijf (of het terras) beschikbaar stelde, zodat er een vaste
plek was waar we met elkaar konden zitten. Zij zorgde ervoor tezamen met haar medewerkers, dat er potten koffie en thee klaar stonden, zodat we tegen kostprijs ons kopje
koffie konden drinken. De deelnemers namen meestal bij toerbeurt een koekje mee.
Hierbij komt nog duidelijk naar voren hoe triest het eigenlijk is, dat in een zo groot
dorp als Gytsjerk geen gezamenlijke ruimte is te vinden om iets dergelijks te organiseren. Het is nu toch bewezen, dat er grote behoefte is aan een gemeenschappelijke
ruimte of dorpshuis. Alle omliggende dorpen hebben wel een dergelijk huis, en
waarom niet in Gytsjerk?
De deelnemers hebben deze ‘zomerse’ koffiemorgen ondervonden als een groot
succes en het is zeker het komende jaar, voor herhaling vatbaar.
Nini Brink, Gytsjerk
Seniorenraad.
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DE LEKKERSTE KOEK
VINDT U BIJ DE
NEDERLANDSE
KOEKKAMPIOEN!

Ambachtelijke bakkerij Braaksma - Van Haersmasingel 2 - Oenkerk
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Vrouwen van nu; overzicht bijeenkomsten 2019
Woensdag 2 oktober 14.00 uur,
Stiltewandeling, Hinke Roodvoets en Hanneke Knossen
Locatie: start Heemstra State, Oentsjerk
Maandagen: 7 en 21 oktober, 4 en 18 november,
2 en 16 december om 9.30 uur
Beelden maken van verschillende materialen, Rinus Roodvoets
Locatie: Atelier Rinus, Readtsjerk
Dinsdag 8 oktober 9.30 uur, Koffieochtend in KafeeI it Wapen van Fryslân
De doarpen yn ‘e Trynwâlden, Jan van der Zwaag
Maandag 14 oktober om 19.45 uur,
Afdelingsbijeenkomst in Heemstra State Oentsjerk
Werken als chirurg in Mozambique, John Tinnemans
Afdelingsbijeenkomst, dinsdag 16 oktober 19.45 uur, Heemstrastate Oentsjerk
Lezing “Autisme” door Geesje Duursma
Dinsdag 5 november, 19.00 uur in de keuken van Heemstra State in Oentsjerk
Workshop Hapjes maken, Vera van der Beek.
Dinsdag 12 november om 9.30 uur, Koffieochtend in Oerein in Aldtsjerk,
verzorgd door Anneke de Vries en haar leden
Dia presintaasje mei ferhalen fan Piet van de Polder oer de fûgelwacht
Koffieochtend, dinsdag 13 november 9.30 uur, Oerein Aldtsjerk
Lezing van Haye Bijlstra “De poppenkast van Barend van der Veen”.
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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

De Koeketromp
Woensdag 20 november om 14.30 uur, afdelingsmiddag in Oerein, Aldtjerk
100 jaar Vrouwen van Nu Fryslân, ludiek programma verzorgd door het Provinciaal
Bestuur
Afdelingsbijeenkomst, woensdagmiddag 21 november 14.30 uur,
Oerein Aldtsjerk
“Enerzjy no en yn ‘e takomst”, Jacob Klimstra
Diner, vrijdag 23 november 18.00 uur. de Trochreed Readtsjerk
Maandagmiddag 16 december van 14.00-16.00 uur,
Kerstversiering maken van eigengemaakte sprookjesvilt door Ym Koudstaal
Locatie: Ymswolatelier Tolweg 28 9271 HM Westereen. Vertrek bij A.H. Gytsjerk om
13.30 uur
(De workshop kerstversiering van berkenbast vervalt)
Afdelingsbijeenkomst, dinsdag 18 december 19.45 uur, Oerein Aldtsjerk
‘Indianenverhalen en de Vier Jaargetijden van Vivaldi verwerkt in textiel’, Jansje Oost
Donderdag 19 december om 17.00 uur. Kerstviering en broodmaaltijd met zang
van ons Vrouwen van Nu koor o.l.v. Elke Osinga
Locatie: De Trochreed, Readtjerk
Workshop , woensdag 19 december, Loods in Tytsjerk,
Kerstbloemschikken o.l.v. Pietsje van der Galien
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Heemstrasingel 8 / 9062 GG Oentsjerk
tel.: (058) 256 12 30 / mobiel: 06 - 516 277 40
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Vocal Group Sjonge Jonge
treedt op in het Readtsjerkje
Zondagmiddag 13 oktober 2019. Aanvang: 15.00 uur
Vocal Group Sjonge Jonge is een gemengd koor uit het mooie Friese watersportdorp
Grou, opgericht in 1999. Het koor
bestaat uit 20 leden en brengt een
gevarieerd programma, dat onder
andere bestaat uit prachtige popballads, levendige musicalnummers en
swingende up tempo songs. Sjonge
Jonge zingt zowel a capella als onder
begeleiding van hun enthousiaste
pianist Matthijs Soldaat. De koorleden hebben twee passies, namelijk zingen en gezelligheid. Deze basisvoorwaarden
blijken nog altijd een heel goede match, want het is en blijft een hechte club en dat
zie je terug op het podium.
Natuurlijk heeft deze vocal group ook behoorlijk wat ambitie, maar dat kan ook niet
anders met een topdirigente als Akke Bosma. Met haar geweldige technieken, geleerd
aan The Royal Academy of Music in Aalborg (DK), probeert ze alles eruit te halen wat
er in zit. Regisseur Alinda Talsma zorgt telkens weer voor een bijzondere en effectieve
koorregie, waarbij de beleving van het lied en uitstraling belangrijke toverwoorden zijn.
Sjonge Jonge doet af en toe mee aan een festival en valt nog steeds regelmatig in de
prijzen. Zo werd de vocal group in november 2017 voor de tweede keer winnaar van de
Friese Korenslag en won Sjonge Jonge in 2019 het popkoor festival in Steenwijk.
Jury van het popkoor festival Steenwijk 2019:
‘Jullie interpretatie is heel sterk…fijne spanningsboog in jullie performance…een
goede samenklank en dynamiek…jullie zingen ontroerend mooi en zijn heel geloofwaardig…erg hoge entertainment-waarde’.
Publiek over Sjonge Jonge:
‘Prachtige eigen koorklank, enthousiaste uitstraling, goede choreografie, ontroerend,
het was een topmiddag!’
De kaartverkoop (€ 10,00) begint vanaf 14.30 uur aan de ingang van het kerkje. Adres
‘Roodkerkje’: Kerkweg 17 te Roodkerk. Reserveren is niet mogelijk, dus kom op tijd!
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Technisch Bedrijf
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OENTSJERK - RENGERSWEG 10 - TELEFOON 058 - 2561264 - FAX 2562776

Auto Olijnsma in Gytsjerk hee meer dan
vij ig jaar ervaring in verkoop, onderhoud en
schadeherstel van vrijwel elk automerk.

Wij leveren nieuwe en gebruikte auto’s
OCCASIONS > > Op zoek naar een gebruike auto?
Zoek niet verder, U vindt bij ons altijd een ruim aanbod.
NIEUWE AUTO KOPEN > > Liever een nieuwe Auto?
Wij leveren nieuwe auto’s voor de scherpste prijzen!
AUTO IMPORTEREN > > Een auto gezien in het buitenland?
Het buitenland biedt een enorm aanbod van alle soorten auto’s.
Wij importeren wekelijks auto’s en begeleiden u graag!

Onderhoud
Van de reguliere APK tot het achterhalen en verhelpen van vervelende storingen,
van ruitreparatie en airco-service tot het uitdeuken van kleine deukjes.
Voor zowel uw eigen auto als leasewagens en ook campers.

Sinds 1869 uw betrouwbare partner in mobiliteit
Rinia van Nautaweg 2B, Gytsjerk • 058 - 256 12 24 • info@autoolijnsma.nl
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Servicerubriek
Gemeente Tytsjerksteradiel/Burgum verkort nummer 140511
Open: Maandag: 12.30 tot 16.30 uur • 18.30 tot 20.00 uur
Dinsdag, woensdag en vrijdag: 09.00 tot 16.30 uur • donderdag: 09.00 tot 12.30 uur
Servicenummer voor milieu en beheer: 0511-460990
(bijv. klachten over bestrating, groen, over trottoirs).
Regio Politie Fryslân, district De Wâlden.
Basiseenheid Burgum: 0900-8844, algemeen alarmnummer: 112
Huisartsenmaatschap Trynwalden
Frisiastate 1, 9062 GX, Oentsjerk, www.huisartsenmaatschaptrynwalden.nl
Artsen: J. de Boer: 058-2561337; 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 1112 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 Hantumhuizen, 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 langskomen. 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, 9062 HN Oentsjerk, (06-50900787), www.annitalageweg.nl
Stichting Vriendenkring Samuel
R. v. Nautaweg 3, Gytsjerk (voormalige zuivelfabriek). Verzamelen en verkoop van tweedehands 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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