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Oant moarn!

Het is bijna zover; na drie en twintig jaar het gezicht te zijn geweest van het SBS 6
weerbericht, verdwijnt na 30 december Piet Paulusma van de buis. Het nieuws werd
al aan het begin van dit jaar wereldkundig gemaakt, maar Paulusma drinkt de gifbeker
helemaal leeg en zal het jaar gewoon uitdienen. Deze Fries geeft geen krimp en neemt
afscheid in stijl met een tour door Nederland.

SBS geeft aan dat Paulusma om ‘strategische redenen’ wordt vervangen. Welke rede-
nen dat zijn werd niet bekend gemaakt, maar gezien zijn leeftijd ligt het voor de hand
dat zijn opvolgers straks worden ingezet in de strijd om vooral jong publiek. Dit jaar
ook viel het doek voor twee presentatrices van Hart van Nederland. Door de wol
geverfd maar met verlopen houdbaarheidsdatum. Middelbaar is gezien in Hilversum;
oud is uit in medialand!

Ook op de arbeidsmarkt geldt vanaf vijftig jaar een sterk verminderde kans op een
baan. Alleen het eigen netwerk helpt om iets te bereiken op korte termijn. Wie is over-
geleverd aan de sollicitatiebrief, komt onderaan de stapel. Terwijl een belangrijk deel
van alle vacatures lastig kan worden ingevuld en men ergens staat te springen om
gemotiveerde en ervaren medewerkers. 

Merkwaardig genoeg komt de oudere vader ermee weg. Altijd druk met zijn carrière,
komt het eerste kind steeds later. Zo lopen er nogal wat grijzende vaders achter een
kinderwagen, wat soms tot nodige verwarring kan leiden. Toen ik mijn vader in het zie-
kenhuis opzocht, en met mijn jongen van vijf op de schouders in de lift stapte, zei een
oudere vrouw: ‘leuk he, bij opa op de nek’. Ik grijnsde en maakte mij snel uit de
voeten, want te veel om uit te leggen en toch goed bedoeld?

Misschien moet Piet Paulusma voor een carrière-
move gewoon achter de kinderwagen. Het zou hem
zeker staan. En maar hopen dat het droog blijft.
Oant moarn! 

Gerard Klijn

Inleverdatum kopij volgende nummer: 14 FEBRUARI 2020



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

www.bouwbedrijfvandermeer.nl

* nieuwbouw * verbouw * onderhoud *

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



NIEUWS VAN GROENKERK - Bijenweide gemaaid

Op het veld tussen het winkelcentrum van Oentsjerk en Heemstra State bloeiden deze
zomer weer verschillende bloemen waar bijen zich thuis voelen. In het na-jaar is het
tijd om het veld weer klaar te maken voor het volgend seizoen. Een behoorlijke klus,
die met een groot aantal vrijwilligers op zaterdag 5 oktober jl. werd geklaard.
We maaien de weide met de zeis. Enthousiaste vrouwen en mannen meldden zich aan
om mee te maaien en het maaiafval op te ruimen. 
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Wat een prachtig gezicht dit oude
ambacht! Voor de vrijwilligers was dit een
mooie gelegenheid voor een opfrisles
zeismaaien. Dit gebeurde onder leiding
van instructeur Sipke Veenstra uit
Buitenpost, meerdere malen Nederlands
kampioen zeismaaien.

Tijdens het maaien stuitte een van de maaiers op
een nest met drie egels. Gelukkig kwamen zij er
zonder beschadigingen gezond van af. Het nestje
werd weer mooi afgedekt, zodat de egels in het
voorjaar weer uit het nest kunnen kruipen. Een
deel van de bloemen hebben de maaiers laten
staan. Dit is noodzakelijk voor de overwintering
van de insecten. 

Voor koffie, taart en een voedzame maaltijd zorgde
Vera. We werden hartelijk onthaald in Heemstra
State. Hartelijk dank voor de gastvrijheid.

De gemeente heeft na afloop het maaisel opgehaald, en naar het composteer-terrein
gebracht. We hopen dat de bloemen zich goed uitzaaien en dat zowel de bijen als
Oentsjerk kunnen genieten van de bijenweide. Dank aan iedereen die meewerkte; fijn
dat we op je konden rekenen! Mooi als jullie volgend jaar weer mee maaien!
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Trynergie is jarig

Trynergie bestaat 5 jaar en vierde op 2 november haar eerste lustrum met een
energiefestival in Pro Rege. Tseard van der Kooi presenteerde verleden, heden
en toekomst als voorzitter van onze bloeiende, duurzame enerzjy koöperaasje.
Wethouder Andries Bouwman lichtte toe hoe onze gemeente hiermee bezig is.
Wim Haalboom - mede-initiatiefnemer van de Tûk, de elektrische deelauto in de
Trynwâlden - legde uit wat je zélf kunt doen. Onder leiding van Jitske Stavenga
ontstond er een levendige discussie met de zaal. 

Van links naar rechts: 
Jitske Stavenga, 
Wim Haalboom, 
Andries Bouwman, 
Tseard van der Kooi 

Tseard maakte bekend dat al 156 mensen in de Trynwâlden lid en klant zijn van
Trynergie. Waar hij vooral energie aan ontleent is het effect voor de Mienskip. ‘Veel
organisaties hebben al geprofiteerd van de opbrengst hier in de regio. Klanten kunnen
zelf aangeven wie zij met de financiële opbrengst van hun aandeel in Trynergie willen
bevoordelen. Daar hebben onder andere BOB, de Singelwrotters en Trynwâlden op de
kaart van geprofiteerd. Daar ben ik het meest trots op.’

Zonnecentrale Garyp grootste in Nederland
Andries vertelde dat er heel veel moet gebeuren aan energie op bedrijven, in huis-
houdens en in het verkeer en vervoer. Als wethouder is hij enthousiast bezig met de
agenda over duurzaamheid, warmte en energie. Omdat onze gemeente in Garyp de
grootste zonnecentrale van Nederland heeft, is hij rechtstreeks betrokken bij de lan-
delijke acties rond klimaat. Daar ziet hij welke mogelijkheden er zijn en hoe hard eraan
getrokken wordt. Hij is niet alleen erg trots op Garyp, maar ook op Trynergie en Tûk
als kansrijke, lokale initiatieven in de Trynwâlden. De gemeente organiseert een duur-

De Koeketromp
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zaamheidsagenda en nodigt alle inwoners uit om thuis, op het werk en onderweg
actief mee te doen. 

Wim Haalboom lichtte dat uit eigen ervaring toe. ‘We zijn al jaren lid en klant van
Trynergie, we hebben thuis zonnepanelen; een zonneboiler; een moestuin; een muur-
kas en er komt een grasdak op onze garage. Onze auto reed eerst op biodiesel en toen
op blauwe diesel. Deze week ging de koppeling stuk. Wij zijn toe aan een automaat;
een duurzame, elektrische deelauto. Wij willen alleen autorijden als het écht nodig is.
Als hij stil staat kunnen anderen er gebruik van maken. Wij zijn dus toe aan een abon-
nement op de elektrische deelauto in de Trynwâlden - de Tûk.’ 

Het doel van de Tûk is elektrische deelauto’s en
openbare laadpalen met betaalbare, duurzame
stroom van Trynergie in álle dorpen hier in de
Trynwâlden. Wim verzocht de wethouder om te
helpen en maakte bekend dat bij de onderhande-
lingen met MobielNoord een pikant detail naar
voren kwam. ‘De Tûk is eigenlijk te goedkoop. Dat is
heel bemoedigend’, grinnikte hij. ‘Dat is echt tûk’. 

Afbeelding: Tûk is te goedkoop

De Tûk kunt u reserveren bij Auto Olijnsma in Gytsjerk. Dat kost een paar tientjes
per dag. In de Tûk komt een kastje te hangen waarmee hij door iedereen via
internet gereserveerd, geopend en betaald kan worden en waarmee abonnementen
afgesloten kunnen worden. Er komen meerdere elektrische deelauto’s en laadpalen
in álle dorpen in de Trynwâlden. Meer informatie op de website tukauto.frl

Festival
Na het officiële gedeelte werd het festival geopend. Er
was van alles te doen op gebied van duurzaamheid.
Niet alleen waren het Energieloket en de installateurs
waarmee Trynergie samenwerkt aanwezig. Ook konden
allerhande duurzame activiteiten worden gedaan. 
Van het breien van schuursponsjes van sisal, het
maken van bijenwasdoekjes, het ruilen van stekjes of
boeken, het inleveren van defecte apparaten, het tim-
meren van vogelhuisjes, het meedoen aan workshops
en eerlijk en heerlijk eten bij de Foodtrailer. Het was een levendige middag. 



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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Bezoekers werd gevraagd om een vrijwillige
 bijdrage voor de activiteiten waar-aan zij

 meededen. Doel van die giften was de
Fûgelwacht. De opbrengst was €110,-
Donderdag 21 november is de cheque 

overhandigd tijdens de vergadering van de
Fûgelwacht.

Trynergie bedankt alle
 vrijwilligers die meewerkten 
om hier een mooi feestje van te
maken, in het bijzonder de 
vrouwen van het breicafé van
Vrouwen van Nu Giekerk die 
al weken aan het breien zijn
geweest voor het festival.



kwaliteit
goede service

scherpe prijzen
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Interview met Aaldert en Hiltje Bruinsma –
Bakkerij Braaksma

Tijdens onze redactievergadering kwam het idee al naar
voren om ons nieuwe bakkersechtpaar te benaderen.
Vanmiddag is het zover. Bij binnenkomst langs het woon-
huis en door de bakkerij komen mij al de heerlijke geuren
van banketstaven en pepernoten tegemoet.  Ik maak ken-
baar te genieten van zo’n heerlijk geurende werkplek maar
medewerksters Ingrid en Trina geven aan dat ze die geur
allang niet meer opmerken. Hiltje nog wel zegt ze, wan-
neer ze van het woonhuis de bakkerij instapt. We gaan
naar de kantine en kantoorruimte boven de bakkerij. 

Hiltje heeft Aaldert geroepen maar het is druk geeft ze
aan; we zitten midden in het drukste kwartaal van het jaar
met Sinterklaas en Kerst”. Ik praat wat voor met Hiltje en
na enkele minuten schuift ook Aaldert aan, een energiek stel jonge ondernemers zit
tegenover mij.  We lopen wat vragen door maar al gauw ontstaat een mooi gesprek
waarin er veel details gedeeld worden en waar ook de nodige humor aan te pas komt.
Ik geef aan er later in de tekst wat meer lijn in aan te brengen. 

Waar komen jullie vandaan?
Aaldert vertelt over zijn geboorteplaats Drylst (IJlst) en de plek waar hij is opgegroeid:
Ens in de Noordoost polder (tussen Emmeloord en Kampen). Na het tweede jaar op
het voortgezet onderwijs kwam hij terecht in Leeuwarden op de oude, zogenaamde
Bakkersvakschool. Tijdens die opleiding heeft hij steeds meer gevoel gekregen bij de
bakkerswereld, daarvoor was dat nl. keukenwerk (kok).  Hiltje is opgegroeid in
Zwagerbosch, zij is een echte wâldpyk besluiten we (en ik vraag me ondertussen
hardop af hoe ik dat schrijf).

Hoe ben je terecht gekomen in het bakkers vak?
Aaldert heeft gewerkt bij bakkerij Bruinsma in Leeuwarden (geen familie), bij bakkerij
Van der Berg in Hardegarijp en 6 jaar bij bakkerij Westers op Vlieland, vooral op het
laatste adres heeft hij veel geleerd en had hij veel verantwoordelijkheden. Ook daar is
het plan ontstaan een eigen bakkerij te starten. Kort daarop is hij gestart met een
horeca-opleiding om het ondernemerschap en managementdeel nog meer onder de



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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knie te krijgen. Naast die opleiding heeft hij
gewerkt bij bakkerij Ypma in Heeg en doorliep
hij zijn eindstage bij hotel Jakarta in
Amsterdam, daar zette hij intern een bakkerij
op.  Aaldert was zeer actief, zo was hij op het
Friesland College ook vicevoorzitter van de
studentenraad.  In de stageperiode ontstond
al het plan om de mogelijkheden rond de
overname van bakkerij Braaksma te bekijken.
En, achteraf nog veel belangrijker, tijdens zijn
studie liep hij Hiltje tegen het lijf. Hiltje
volgde daar een juridische opleiding en geeft
aan dat ze in die tijd prachtige gesprekken
hadden.  Aaldert kon vol passie vertellen over
wat hem boeide en hoe hij zijn toekomst tege-
moet zag. Vanuit deze gedrevenheid en het

fijne contact, de klik onderling, ontstond hun relatie. Aaldert gaf wel direct aan bij
Hiltje: ‘ik begin een bakkerij dus wanneer dat geen problemen geeft kan het wat
worden’. Achteraf bekeken ging dat best wel bijzonder.  

Hoe ging het verder?
Het ging vanaf dat moment snel, samenwonen in Leeuwarden eind 2017. In januari
2018 zijn ze verloofd, in september 2018 is Aaldert begonnen bij bakkerij Braaksma, in
februari 2019 werden ze de nieuwe eigenaren van bakkerij Braaksma en in juni 2019
zijn ze getrouwd.  Het past bij ze en ze kunnen er achteraf flink om lachen, de trouwe-
rij stond al gepland geeft Aaldert aan, de rest kwam er tussendoor.

Hoe bevalt het tot nu toe?
Ze zijn trots op hun mooie bedrijf, het is een goede plek met een mooie ligging. We
hebben klanten uit een groot gebied, er zijn zelfs mensen uit Harlingen die hier naar-
toe rijden voor onze producten. Het bevalt goed, de drukte en verantwoordelijkheid
is natuurlijk anders dan in een dienstverband, ook daarin is het soms nog zoeken
naar de beste wijze maar het werk is tevens een hobby en passie, dat geeft kracht en
energie. 

We kijken naar een efficiënte manier van werken waarbinnen we de kwaliteit goed
kunnen borgen. Soms is het nog lastig in te spelen op de wensen van de klant maar
bijvoorbeeld door ook tussen de middag open te gaan, zijn ook daarin al wat kleine
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veranderingen te merken. In de producten zullen gaandeweg ook wat dingen wijzigen,
op dit moment is het te druk om nieuwe producten te ontwikkelen maar het is niet
ondenkbaar dat bepaalde producten meer ‘instagramable’  (voor de oudere lezers:
kleurrijk en moderner) zullen worden gemaakt, het past ook bij deze tijd.

Wat maakt het vak zo mooi?
Aaldert legt het graag aan me uit, ik zie de passie waar we het eerder over hadden
bovenkomen. De uitkomst van een product is vaak hetzelfde maar de weg er naar toe,
de fijn afstemming, dus de touch van de bakker zelf daar zit het gevoel dat je moet
ontwikkelen / hebben. Na verloop van tijd kan de verkoopster voor in de winkel zien
aan een brood welke bakker het heeft gemaakt, een druppel meer / minder water heeft
al effect. (Bovenstaande tekst dekt niet de hele lading aan technische details die ik
erbij krijg van Aaldert maar geeft we weer hoezeer deze bakker met zijn vak bezig is). 

Hoe zien jullie de toekomst? 
Positief! klinkt het eensluidend. Ze zien veel mogelijkheden op deze plek en met dit
mooie bedrijf. Het is geen ambitie om heel groot te worden maar na verloop van tijd
kunnen er wel activiteiten bij. Het mag echter nooit ten koste gaan van de kwaliteit en
diversiteit van onze producten, geeft Aaldert aan. Ook gaan we proberen wat meer van
het dorp en de mooie omgeving mee te maken, dat is er helaas nog niet van gekomen. 

Op mijn vraag of we nog iets zijn vergeten geeft Hiltje aan dat ze ontzettend trots zijn
op het feit dat ze, in aansluiting op hun voorgangers, op drie producten goud hebben
behaald, nl; de fryske dûmkes, de oude wijvenkoek en het suikerbrood. Ik neem me
voor daar komend weekend eens wat van te gaan proeven.

Aaldert en Hiltje bedankt voor het prettige gesprek en graag tot ziens in de winkel!       



WIERSMA OENKERK

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

• Telefoon: 058 - 256 11 87



Van de scholen

De wintertijd is weer ingegaan en het is volop
herfst om ons heen. We werken vanaf de

herfstvakantie aan het thema ‘Herfst’ met de hele
school. We doen namelijk mee aan het project SPOT ON!
Bladeren, bomen, herfst, natuur, verbinding zoeken met
elkaar, kunst, cultuur enz. We kregen rondom dit project
een kunstenares op bezoek die met de kinderen van
groep 5/6 aan de slag ging. Het thema was ‘Wensbomen
in Oentsjerk’. De kinderen maakten een kunstwerk over
hoe zij hun eigen omgeving zien. Een leuke, creatieve
opdracht, waaraan de kinderen hard hebben gewerkt.

Het leverde een prachtig resultaat op!

Kinderboekenweek: ‘Reis je mee?’
Dit jaar was het thema van de Kinderboekenweek ‘Reis je
mee?’. Welke reizen hebben de kinderen al eens gemaakt
en welke reis willen de kinderen nog wel eens maken? De
Kinderboekenweek werd feestelijk geopend met een vie-
ring op het Binnenplein voor alle kinderen. In alle klas-
sen werd volop aandacht besteed aan de Kinder boeken -
week. Ook stond er een aantal bijzondere activiteiten op
het programma. De Activiteitencommissie organiseerde als afsluiting van de
Kinderboeken-week een Kinderboekenmarkt. Ieder kind kon boeken meenemen naar
school; dit waren kinderboeken die ‘op reis’ mochten naar een ander kind. Op de boeken-
markt konden de kinderen ‘nieuwe’ boeken uitzoeken. 

Schoolschaatsen
We vinden het belangrijk dat kinderen veel bewegen, daarom doet onze school ook dit jaar
weer mee aan het Schoolschaatsen in de Elfstedenhal. Dit schooljaar gaan de kinderen

van de groepen 4 t/m 8 schaatsen. Ze krijgen 5 lessen en worden hier-
bij in niveaugroepen ingedeeld. Voor veel kinderen wordt het de
eerste echte kennismaking met schaatsen, omdat er de afgelopen
winters niet of maar heel kort op natuurijs geschaatst kon worden.
Wat zou het toch mooi zijn als er deze winter natuurijs komt en de
kinderen nog meer schaatservaring op kunnen doen! 

Ateliers
Twee keer per jaar wordt er een aantal middagen ‘ateliers’ gegeven aan de kinderen van de
hogere groepen. Hierbij is aandacht voor de meest uiteenlopende opdrachten op het
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”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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gebied van handvaardigheid, koken, techniek, bloemschikken,
hout bewerken, fotografie, schilderen, papiermaché enz. Dit
zijn activiteiten die moeilijk te organiseren zijn in een grote
groep, maar die wel erg aantrekkelijk en leerzaam zijn voor de
kinderen! We gaan met kleine groepjes kinderen uit groep 4
t/m 8 bezig met verschillende activiteiten. De activiteiten zijn
verdeeld in 4 blokken van steeds 2 lessen, verspreid over het
hele schooljaar. De ateliers worden gegeven met de hulp van enthousiaste en creatieve
ouders/broers/ zussen/opa’s/oma’s/ooms/tantes.

Samen veilig op weg
Op 19 november organiseerden de Verkeersouders van onze school samen met het VVN

een gordel – en fietsencontrole. Een mooi initiatief om zo met
elkaar voor veiligheid te zorgen. De gordelcontrole was voor de
kinderen van groep 3; zij moesten door een poortje lopen, om
te kijken of ze wel of niet op een zitverhoger in de auto moeten
zitten. De fietsencontrole was voor de kinderen van groep 4 t/m
8. Er werd o.a. gecontroleerd of het voor- en achterlicht goed
werkten, de reflectoren nog heel waren, de remmen het nog

goed deden en of de banden niet versleten waren. Een aantal fietsen kwam niet helemaal
door de keuring en de kinderen kregen tips om hun fiets te laten maken, zodat ze weer
veilig de weg op kunnen. 

Een 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 instruc-
tie en thematisch onderwijs alle kinderen alle doelen willen
laten behalen om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op
het vervolgonderwijs!

Efkes byprate… 
We hebben een rumoerige tijd in het onderwijs. In de afgelopen weken is er weer veel actie

gevoerd in het onderwijs vanwege de personeelstekorten. We hopen zeer dat de stem van

het onderwijs door het kabinet wordt gehoord en er een goed plan komt om de tekorten

aan leerkrachten tegen te gaan. 

Vernieuwing netwerk
In de komende periode krijgen alle groepen in de school nieuwe touchscreenborden die

de digitale schoolborden en de beamers zullen gaan vervangen. Ook zijn er 30 nieuwe
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chromebooks aangeschaft om de kinderen op een betere wijze de software van de metho-

den aan te kunnen bieden en de kinderen goed te kunnen laten werken met het office-

pakket. Voor de school is dit natuurlijk een grote investering die de school op ICT-gebied

weer stappen voorwaarts brengt.

Herfstexcursie groep 1 en 2 
Vrijdagochtend 20 september zijn de kleuters op herfstexcursie geweest naar Park

Vijversburg in Tytsjerk. Warm aangekleed, de laarzen aan en gewapend met een zaklamp

vertrokken we rond negen uur van school. Bij het bos aangekomen stond de gids al op ons

te wachten. Zij vertelde over de planten, dieren en verschillende paddenstoelen. We

hebben ontdekt dat stinkzwammen heel erg stinken!! We hebben kriebelbeestjes gezocht

op een boomstam. De zoekopdracht met de gekleurde steentjes was erg leuk maar bleek

moeilijker dan gedacht. Het hoogtepunt van de excursie was de donkere grot! Tot slot

maakten we in groepjes mooie herfstschilderijen. Een zeer geslaagde ochtend met prach-

tig herfstweer!

Een pad op een boomstronk                                Kriebelbeestjes zoeken

Kinderboekenweek 2019
Op maandag 30 september

hebben we de kinderboeken-

week geopend die dit jaar in het

teken stond van het thema ‘Reis

mee!’  Tijdens de kinderboekenweek is er in alle groepen weer veel aandacht besteed aan

boeken en het plezier dat lezen oplevert. De school zal in de komende periode extra

boeken aanschaffen voor de schoolbibliotheek. Het is hartstikke fijn dat de

Oudervereniging de school hierbij financieel ondersteunt.



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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Ouder en kindsporten
In het kader van de week van de opvoeding organiseerde

High Five op woensdag 2 oktober weer het ouder en kind-

sporten. We hebben weer een prachtige dag gehad, een dag

waarop veel ouders met hun kinderen hebben kunnen sporten. Bedankt High Five! 

Jantje Beton
De kinderen van De Opstap hebben dit keer 366 loten verkocht. De opbrengst is €1098,-
waarvan de helft voor school. Een geweldige opbrengst!! Vanuit de school willen we alle

kinderen heel hartelijk bedanken voor de geweldige inzet!

Groep 7 en 8 naar Rijksmuseum in Amsterdam
Op maandag 4 november zijn de

kinderen uit de groepen 7 en 8 van

De Opstap, OBS Thrimwalda en

OBS It Kruirêd naar het

Rijksmuseum geweest in het

kader van het thema waar we op

dit moment aan werken; De

Gouden Eeuw! De kinderen

hebben een prachtige dag gehad! 

Voorleeswedstrijd
Vrijdag 11 oktober hebben we de finale van de

voorleeswedstrijd in school gehouden. Vijf fan-

tastische lezers hebben ontzettend hun best

gedaan. Wat hebben we genoten van het betove-

rende verhaal van Sara, het grappige verhaal van

Lotte Andringa, het ontzettende spannende ver-

haal van Jelka. En ook het spannende verhaal

over Anne Frank werd schitterend gelezen door

Faya. Lotte sloot af met een stukje uit ‘Leven van

een Loser’ en deed dat met de nodige humor!

Helaas kon er maar één de winnaar zijn. Dit werd Jelka uit groep 8. Jelka gaat nu ook door

naar de regionale voorleeswedstrijd in Tytsjerksteradiel. Wij wensen haar heel veel

succes! 

Team OBS De Opstap





Stichting Cultureel Erfgoed Trynwâlden 

De Stichting Cultureel Erfgoed Trynwâlden (SCET) houdt zich al sinds 1997 bezig met
het verzamelen en archiveren van allerlei foto’s, dia’s, films, krantenknipsels, (notu-
len)boeken en andere documenten die te maken hebben met de historie van de
Trynwâlden. De stichting heeft in de loop der jaren al heel veel interessant materiaal
gekregen en gearchiveerd of gedigitaliseerd. Het ligt grotendeels opgeslagen in haar
archief in Heemstra State te Oentsjerk, een kleiner deel is ondergebracht in het
gemeentearchief te Burgum. 
Ook de veel bekeken website www.erfgoedtrynwalden.nl wordt door deze stichting
beheerd. Op deze website zijn intussen al een paar duizend historische en interes-
sante foto’s uit alle dorpen in de Trynwâlden te zien. Ons verzamelgebied omvat alle
Trynwâldster dorpen, inclusief Ryptsjerk en Tytsjerk. Het is de moeite waard om hier
eens doorheen te ‘bladeren’. 

Zie ook de bijgaande foto die ver-
moedelijk kort voor de Tweede
Oorlog gemaakt is. Het archiefmate-
riaal is ‘s woensdagmorgens van 9-11
uur te bezichtigen in de bibliotheek
van Heemstra State, behalve in de
vakantieperioden. Graag wel op
afspraak; bellen met 058-2562609. 

Ook iedereen die nog wat interessants voor de stichting heeft liggen en dit wil afstaan,
kan zijn spullen daar rond die tijd kwijt. Foto’s die geschikt zijn om gedigitaliseerd te
worden of documenten die gekopieerd mogen worden zijn eveneens welkom. Op die
manier hopen we ons archief uit te breiden en het historisch materiaal te bewaren
voor ons nageslacht. 

Om zeker te zijn dat het archief open is of voor andere vragen kunt u bellen of contact
opnemen met een van de onderstaande bestuursleden: 
Piet de Vries, de Finne 20, Oentsjerk, 058-2561382 (beheerder website)
Jan van der Zwaag, Douwelaan 84, Oentsjerk, 058-2562609 (voorzitter)

Jan van der Zwaag
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Even stilstaan: de Zonnebloem 

De Zonnebloem is een landelijke vereniging met als speerpunt aandacht geven aan
mensen met een fysieke beperking en het  organiseren van activiteiten, groot en klein,
voor deze doelgroep Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Een lichamelijke
beperking hoeft wat ons betreft nooit een belemmering te zijn. We willen dat
iedereen volop van het leven kan genieten. Er kan zoveel meer dan je denkt!

Een belangrijk onderdeel daarvan is het zogenaamde 1 op 1 bezoekwerk. Hierbij wordt
periodiek een bezoek gebracht aan de deelnemer/ gast door een vrijwilliger van de
Zonnebloem. Momenteel hebben wij een 3 -tal openstaande vragen voor een degelijk
contact in de Trynwâlden, maar wij hebben daar geen vrijwilligers voor.

U kunt het verschil maken met ondersteuning vanuit de Zonnebloem. Kosten worden
vergoed en een plaatselijk bestuur met ca 35 vrijwilligers in de gemeente
Tytsjerksteradiel ondersteunen elkaar en hebben 4 x per jaar overleg ov er het bezoek-
werk en de overige activiteiten.

U kunt als aanstaande vrijwilliger cursussen volgen zoals ‘Omgaan met dementie’ of
‘Gesprekstechnieken’ of ‘Bezoekwerk met plezier’.  U geeft iets maar u krijgt er zeker
ook iets voor terug. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons bestuurslid bezoekwerk 
Anneke van der Kooi, Ryptsjerk. Tel: 0511-431717 Email: antjevdkooi@gmail.com

Namens de Zonnebloem afdeling Tytsjerksteradiel:
Sjerp Tolsma, voorzitter. Tel: 058-2562594. Email: Sjerp111@gmail.com



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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Worstactie KF De Wâlden  

Het is alweer bijna zo ver! De traditionele droge worstactie van KF De Wâlden staat
weer voor de deur. Dit jaar is de worstactie gepland op maandag 9 en dinsdag 10
december 2019. Op deze dagen kunt u vanaf 17.30 uur de leden van De Wâlden aan de
deur verwachten met de vraag of u droge worst (van Slagerij Rijpma in Gytsjerk) wilt
kopen, om de korfbalvereniging financieel een steuntje in de rug te geven. Mocht u
geen behoefte hebben aan deze droge worst, dan is een vrijwillige bijdrage ook van
harte welkom. Steunt u KF De Wâlden ook?

Let op: voor het 2e jaar op rij gaan wij ook 
in Tytsjerk langs de deuren!
Tot ziens op de sportvelden of in de zaal.

Met vriendelijke groet, 
Sponsorcommissie KF De Wâlden, www.kfdewalden.nl 

TRYN's KRYSTKUIER 2019
met puzzelprijsvraag op 2de KERSTDAG

Start:  11.30 uur tot 12:30 uur vanuit de Statenseal, 

Heemstra State, Frisia State 23, Oentsjerk. 

Startgeld €5,-  met gratis consumptie bij de finish.

Vanaf ca.14:30 uur LIVE-MUZIEK met de BONIFACIUSBAND. 

Rond 17:30 uur Warm stamppotbuffet in het restaurant 

door Vera's Catering Experience.

Met hartelijke groeten, Stichting ‘Trynwâlden op de kaart’

Reinder, Herman, Alida en Eeuwe.
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Spelregels decemberactie 2019

Dit jaar wordt in december door de
winkeliers en bedrijven in de
Trynwâlden de decemberactie weer
georganiseerd. Een mooie actie om u
als klant in deze feestelijke periode te
verrassen. De actie bestaat uit een ver-
loting waarbij 3 geldprijzen van €400,-

€200,- en €100,- te winnen zijn en veel mooie waardebonnen van de deelnemende
winkels/bedrijven. Voor de kinderen t/m 12 jaar is er een kleurwedstrijd. Vorig jaar zijn
we gestart met nieuwe loten en iets andere spelregels. Hierbij willen we de spelregels
voor iedereen nogmaals duidelijk maken:

De nieuwe loten hebben nummers, zodat u als klant geen contactgegevens meer hoeft
in te vullen. Bij uitgifte van het lot ontvangt u 1 helft, de andere helft wordt door de
winkelier gehouden. U ontvangt 1 lot per betaling. Alleen bij grotere betalingen ont-
vangt u meer loten, vanaf €50,- 2 loten, vanaf €100,- 3 loten. U ontvangt maximaal 3
loten per betaling.

De decemberactie loopt van maandag 2 december t/m zaterdag 28 december 2019
(zolang de voorraad loten strekt). De trekking vindt plaats op maandag 6 januari 2020.
Tussen 7 en 11 januari 2020 worden de winnende loten gepubliceerd op www.zaken-
clubtrynwalden.nl, de facebookpaginga van de Zakenclub Trynwâlden en op een affi-
che bij de deelnemende bedrijven.

Heeft u een geldprijs gewonnen, dan kunt u deze ophalen bij Thomas Dupon van
Groene Vakwinkel Sikma. Heeft u een waardebon van 1 van de deelnemende win-
kels/bedrijven gewonnen, dan kunt u deze ophalen bij deze winkel/dit bedrijf. Dit kan
tot 1 april 2020. Kinderen die een prijs met de kleurwedstrijd hebben gewonnen krij-
gen hiervan telefonisch bericht.

Wij hopen op een mooie decemberactie en wensen u veel winkansen toe!
Namens de deelnemende winkeliers en bedrijven, 

Thomas Dupon, Jan Frearks van der Bij, 
Rudy Outhuijse en Jitty Maurits.





37

De Koeketromp

Stoelyoga in Heemstra State 

In november zijn wij gestart met Stoelyoga in Heemstra State. 

De lessen zijn elke 1ste dinsdag van de maand van 14 tot 15 uur en elke 3de dinsdag
van de maand van 10.30 tot 11.30 uur. Instappen kan altijd. 
Een enkele les kost €9,- en een 10 rittenkaart €75,-

Stoelyoga is voor iedereen die fit en in evenwicht wil blijven geschikt. 
Voor meer informatie: www.jessenzcoaching of 0511-473199 of kom gewoon eens
langs! U bent van harte welkom.

Sportieve groet, 
Geertje en Jessy,
Happy Home Stoelyoga
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17 Stania State

Looxma, Van Welderen Rengers en Sint Antoon

Stania State heeft sinds de zestiende eeuw een lange reeks eigenaren gehad. De eerst
bekende was Jeppe Stania. In zijn tijd zag de state er anders uit dan nu. De laatste
adellijke families die de state bewoonden waren Looxma en Van Welderen-Rengers.
In 1843 verwierf Theodorus (Theo) Marius Theresius Looxma
(1807-1867) de state en de bijbehorende grond en boerde-
rijen. Voordat de familie Looxma hun state betrok lieten ze
de state grotendeels herbouwen, mede omdat de state in
1813 zware brandschade had opgelopen. Rond de nieuwe,
in neoclassicistische stijl opgetrokken, Stania State lagen
de oude door Knoop aangelegde tuinen in een heel andere
stijl. Theo Looxma gaf Lucas Pieters Roodbaard opdracht
om de tuinen rond de nieuwe Stania State om te vormen tot
een landschapstuin naar de mode van die tijd en passend bij de
status van de steenrijke Looxma en zijn nieuwe Stania State.

Ferwerder kamer
Theo Looxma en zijn echtgenote
Berendina Johanna Willinge (1807-
1879) bezaten naast Stania State nog
een herenhuis in Ferwerd. Berendina
had één van de kamers laten beschil-
deren met Chinezen, negers en wilde
dieren. Veel adellijke families verfraai-
den hun woningen met panelen van op
maat geschilderd ‘behang’. De kost-
bare behangselschilderijen uit Ferwerd
waren, net als andere behangselschil-

derijen unica en werden naar Stania State overgebracht. De kamer met dit ‘behang’
kreeg in de volksmond de namen ‘Ferwerder kamer’ en ‘Beestenkamer’. In de negen-
tiende eeuw waren behangsels van exotische scènes in. Geïdealiseerde landschappen
chique, evenals behangsels van idyllische vaak geïtalianiseerde landschappen met
bijvoorbeeld herders, boerenarbeiders, vissers, bruggetjes, wandelaars en een state.
Behangselschilderijen die als een geheel alle wanden besloegen vormden een soort
utopisch panorama. Wanneer de behangselschilderingen op doek rondom geplaatst
waren, noemden tijdgenoten dit een rondschildering.
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Zomerresidentie 
Een volgende eigenaar was de in Leeuwarden geboren
gemeentebestuurder, volks-vertegenwoordiger en parlemen-
tair historicus Wilco Julius van Welderen baron Rengers, (1835-
1916), die veel zou betekenen voor de Friezen. Op 26 oktober
1864 huwde hij op 28- jarige leeftijd de 21-jarige, geboren
Catharina Theresia Looxma (1843-1911). Zij was de op 4 maart
1843 in Oenkerk geboren dochter van Theodorus (Theo)
Marius Theresius Looxma en Berendina Johanna Willinge.
Wilco Julius werd in 1877 eigenaar van de landelijk gelegen
Stania State. Adellijke families hadden naast een stadswoning
of stadspaleis wel de beschikking over een buiten, waar zij een

deel van het jaar doorbrachten. De baron en zijn vrouw resideerden in Leeuwarden en
gebruikten de state als zomerresidentie. 

Clara
Na de dood van haar vader Wilco Julius van Welderen baron Rengers bleef Clara C.A.A.
van Welderen barones Rengers op Stania State wonen, haar moeder Catharina
Theresia Looxma was al eerder overleden. Clara bleef ongehuwd, evenals haar broer
Theo, die in 1895 in Oenkerk Heemstra State had gekocht. Vanaf 1916 was Clara eige-
naresse van Stania State, ze was de laatste adellijke bewoonster van de state, die
daarna veel verschillende bestemmingen kreeg, waaronder Uithof van het door het
Fries Genootschap opgerichte Fries Museum.

Zorg en erfgoed
Het Sint Anthony Gasthuis kocht in 1932 Stania State. Sinds begin 15e eeuw kende
Leeuwarden een gasthuistraditie. Het Sint Antoon of Sint Anthony Gasthuis bestaat
circa zeshonderd jaar en verschafte eeuwenlang bejaarden en hulpbehoevenden huis-
vesting, voeding en verzorging. Tegenwoordig is de verhuur van appartementen en
woonhuizen aan senioren de belangrijkste taak. De zorg voor de bijzondere histori-
sche complexen waarin de senioren zijn gehuisvest ziet het Sint Anthony Gasthuis
even eens als een van haar taken. De gebouwen en parkachtige binnentuinen met
diverse sierelementen horen tot het cultureel erfgoed en worden dankzij het Sint
Antoon in goede staat gehouden.

Stania State
Het Sint Antoon biedt naast de reguliere taken ook financiële ondersteuning aan ver-
schillende culturele, wetenschappelijke en sociaal-maatschappelijke projecten in
Friesland en vooral in Leeuwarden.



* Luxe- en huishoudelijke artikelen
* Speelgoed  * Campinggas

* Tuinstoelen  * Recreatie-artikelen
* Fietsverhuur  * Benzine

Gratis parkeren voor de winkel

NOVY-WARENHUIS, 
VAN SMINIAWEG 4

Bloemisterij
Koolhaas v.o.f.

Hoofdstraat 63, 9244 CM Beetsterzwaag

Tel. 0512  38 29 99 of 0512  52 20 93

Elke zaterdag op de markt in Gytsjerk 
van 08.00 - 12.00 uur



Dit is mogelijk dankzij de opbrengsten van
de bezittingen van de Stichting Sint Anthony
Gasthuis dat door voogden bestuurd wordt.
Het bezit bestaat hoofdzakelijk uit agrarisch
onroerend goed. De Stichting trad op als
genereuze weldoener voor het Friesch
Genootschap, door onder meer in de periode
1934-1954 Stania State beschikbaar te stel-
len als Uithof van het Fries Museum. Het
museum beschikte in haar Eysingahuis* aan
de Koningsstraat over onvoldoende ruimte
om alle collecties te tonen.

Van Loon 
In 1953 kocht jonkheer Van Loon, een Schot van
Nederlandse afkomst, de state. Van Loon zou tot circa
1970 eigenaar blijven en verhuurde Stania State met het
park en de hakhout-bossen aan een stichting. Het werd
een cultureel centrum en conferentieoord. In het blad ‘De
Kampioen’ van de ANWB staan in 1953 de permanente
landbouwtentoonstelling in Stania State en de theeschen-
kerij genoemd, daarnaast was er een  jongerenherberg in
het bijgebouw. 

Friese identiteit
De permanente landbouwtentoonstelling wordt in kranten ook landbouwmuseum
Stania State genoemd. Stania is een van de uithoven van het Fries Museum in
Leeuwarden In 1827 hadden Franciscus Binkes, Hendrik Amersfoordt en Freerk
Fontein het Provinciaal Friesch Genootschap ter beoefening der Friesche Geschied-,
Oudheid- en Taalkunde opgericht. Het Fries genootschap zou de Friese identiteit
bewaren en richt in 1853 het Provinciaal Friesch Kabinet van Oudheden op waar
Friezen typisch Friese voorwerpen kunnen aanleveren. De collectie wordt tentoonge-
steld in het Paleis van Justitie in Leeuwarden en daarna in een ruimte in het
Stadhouderlijk Hof. 
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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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Eysingahuis
Bij het vijftigjarig bestaan in 1877 hield het genootschap een Historische
Tentoonstelling van Friesland. Het Fries kabinet vormde de basis voor deze eerste
volkskundige tentoonstelling in Nederland en daarnaast werd de bevolking opgeroe-
pen om voorwerpen in te zenden. De tentoonstelling was qua opkomst en financiële
opbrengst zo succesvol dat in 1779 het  Eysingahuis gekocht kon worden*. In 1881
opent het Fries Museum hier de deuren. In 1995 heropent het museum na een grote
verbouwing waarbij de tegen over gelegen Kanselarij door middel van een tunnel bij
het museum was betrokken. Sinds 2013 is het museum gehuisvest in een nieuw
gebouw aan het Wilhelminaplein. 

Gerhild van Rooij

* Nu Museumhuis Van Eijsinga van Vereniging Hendrick de Keyser (HdK), Museumhuizen tonen 500
eeuwen Nederlandse woongeschiedenis, anders dan in gewone musea, mogen bezoekers bijna overal
aankomen en gaan zitten, alsof ze thuis zijn.

Bronnen
In tekst; Delpher.nl, Friesmuseum.nl, HendrickdeKeyser (Van Eysingahuis), Verslagen Fries Genootschap
(o.a.1935, 1962, 1983), Friese Wikipedy, Staniastate; De vrije Fries; stinseninfriesland.nl/stania; buiteninne-
derland-stania.html; Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE); Tresoar.nl, Fries Fotoarchief;
Huwelijksregister 1864, archiefnr. 30-37, Burgerlijke Stand Tietjerksteradeel, Tresoar, inventaris 2023-akte
0077; Geboorteregister 1843, Registratiedatum 6 maart 1843, Akte plaats: Tietjerksteradeel, Tresoar, BS-
boek Periode 1843, blz. 29. De Kampioen (ANWB)1950 nr. 1, 1961 nr. 10 en 1964  nr.1.

Illustraties 
- Ansichtkaart ‘Kamphuis en conferentiecentrum ‘Stania State’ Oenkerk’, van antieke schouw met tinnen
voorwerpen in de eetzaal, erboven keramieken bord, in schouw tegels, haardscherm, kookpot, haardstel,
rechts knopstoel. Poststempel: 1952, Uitgever Stania State (Collectie PBF Prentbriefkaarten Titel
AL000467)
- Miniatuurschilderij  op ivoor ‘Theodorus Marius Theresius Looxma (1807-76)’ door Samuel Baruch
Benavente (Privé collectie, foto bij RKD)
- ‘Mr. Wilco JuliusVan Welderen Rengers (1835-1916)’ foto I.H. Slaterus (HCL beeldbank)
- Staniastate in 1880
- Opening museum in uithof Stania State in 1934, zwart-witfoto 10,5x11,4 cm door Charles (Karl Alois)
Gombault (1880-1961), herkomst Familiearchief Van Harinxma thoe Slooten (Collectie Ryksargyf, Foto
3082) 



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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Cursussen SeniorWeb Burgum

SeniorWeb Burgum houdt op zaterdag 11 janu-
ari a.s. weer een inschrijfochtend voor compu-
ter-cursussen. Deze inschrijfochtend is van 11
uur tot 12.30 uur in de Openbare Bibliotheek,
Schoolstraat 27 in Burgum. De ochtend is
bedoeld voor alle 40-plussers die óf voor het
eerst met de computer aan de slag willen óf
die wat meer willen weten. 

Vanaf eind januari 2020 worden weer diverse
cursussen en workshops aangeboden. De klas-
sikale opleidingen worden doorgaans gegeven
in de bibliotheek in Burgum. Bent u echter met

meer kandidaten en wilt u een cursus volgen in ‘eigen dorp’ dan behoort ook dat
(onder bepaalde voorwaarden) tot de mogelijkheden. 

We merken dat de vraag naar (bij)scholing op tablets en smartphones steeds groter
wordt. Heeft u specifieke vragen dan kunt u inschrijven voor een cursus ‘LesOpMaat’.
Dit is een (persoonlijke) cursus die individueel wordt gegeven en precies op uw
wensen is afgestemd. LesOpMaat wordt bij u thuis gegeven. 

Met ingang van dit jaar wordt ook de cursus Veilig internetten gegeven, een cursus van
5 lessen waarin u alles te weten komt over Phishing, virussen, toegangsbeveiliging
etc. En wat u ertegen kunt doen. Op de inschrijfochtend wordt een overzicht gegeven
van alle cursussen. Docenten zijn dan aanwezig om uw persoonlijke vragen te beant-
woorden.  Ook kunt u zich aanmelden voor een lidmaatschap bij het landelijke
SeniorWeb tegen een schappelijke jaarlijkse abonnementsbijdrage. Kijk op
https://burgum.seniorweb.nl  wat SeniorWeb allemaal te bieden heeft.

U bent van harte welkom op zaterdag 11 januari a.s. 
Natuurlijk is alles vrijblijvend, het verplicht u tot niets.



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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Kleurplaat



DE LEKKERSTE KOEK
VINDT U BIJ  DE
NEDERLANDSE

KOEKKAMPIOEN!

Ambachtelijke bakkerij Braaksma - Van Haersmasingel 2 - Oenkerk
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Agenda vrouwen van nu

Maandag 16 december van 14 -16uur, Kerstversiering maken van zelfgemaakte
sprookjesvilt bij Ym Koudstaal;
Locatie: Ymswolatelier Tolweg 28 9271  HM Westereen. Vertrek bij A.H. Gytsjerk om
13.30 uur

Donderdag 19 december om 17uur. Kerstviering en broodmaaltijd met zang
van ons Vrouwen van Nu koor o.l.v. Elke Osinga;
Locatie: De Trochreed, Readtjerk

Dinsdag 7 januari om 9.30uur, Nieuwjaarsbijeenkomst met lezing 
”Winter in de Trynwâlden” door Jan van der Zwaag;
Locatie: Kafee it Wapen fan Fryslân, Oentsjerk 

Dinsdag 14 januari  9.30uur, Foto’s maken met de Smartphone, Jan de Boer;
Locatie: Kafee It Wapen fan Fryslân

Donderdag 23 januari,  Jaarvergadering en FamtoFam: 
Elle Hoekstra, een betere toekomst voor Armeense kinderen;
Locatie: Heemstra State, Oentsjerk

Donderdag 6 februari, Samen dineren;
Locatie: Hotel van der Valk, Hurdegaryp

Dinsdag 11 februari om 9.30uur,  
Koffieochtend verzorgd door Mina Runia en haar leden;
Locatie: Doarpshûs de Mounestien, Mûnein

Woensdag 12 februari om 19.45uur, Eendagsbestuur;
Locatie: Heemstra State, Oentsjerk



• 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



53

De Koeketromp

Dinsdag 10 maart om 9.30 uur, Koffieochtend met Theater Veder;
Locatie: Oerein, Aldtsjerk

Dinsdag 17 maart om 14.30 uur, Aangeklede thee met dierbaarheden;
Locatie: Kafee It Wapen fan Fryslân

Woensdag 18 maart om 19.45 uur, “Bajesverhalen” 
over liefde en ander ongemak, Henk Dillerop;
Locatie: Oerein, Aldtsjerk

Vrijdag 17 april om 14.30 uur, Workshop Schilderen door Hinke Roodvoets;
Locatie: Tuin of atelier Hinke

Donderdag 23 april om 19.45 uur, 
Ierland, historie, symbolen, cultuur en muziek. Piet Herrema en Bert Otten;
Locatie: Heemstra State Oentsjerk.

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



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

Treedt op in het Readtsjerkje. 
Zondagmiddag 15 december 2019 - aanvang: 15.00 uur.

In 1992 is de kopergroep Fryslân Brass opgericht door enkele bekende spelers uit de
Friese brassbandtop. De doelstelling van de oprichters was het publiek in een ont-
spannen sfeer te laten genieten van muziek op hoog niveau. Vanaf het eerste concert
in het Groningse Bourtange werd opgetreden zonder dirigent en werd de presentatie
verzorgd door de eigen leden, waardoor een beter contact met het publiek ontstond.
Een aantal leden van het ensemble heeft een professionele muziekopleiding genoten
en is werkzaam als dirigent, muziekleraar of jurylid.

Fryslân Brass heeft niet alleen in
Friesland, maar ook buiten de pro-
vincie diverse concerten gegeven,
onder meer in Elspeet, Leiden,
Warmond, Haarlem en Aalten en
zelfs twee concerten in Hannover.
Daarnaast heeft Fryslân Brass in
2003 een concerttour naar Wenen
en Boedapest gemaakt en vervol-
gens in 2008 nog een concertreis
naar Tsjechië.

Fryslân Brass heeft inmiddels een zeer veelzijdig repertoire opgebouwd van klassieke
tot moderne amusementsmuziek. Ook ontbreekt de humor niet in het programma.

Enkele recensies vanuit de media:
* Vaklui Fryslân Brass tonen meesterschap.
* Technisch perfect en muzikaal van grote klasse.
* Bewondering afdwingend optreden.
* Een ensemble dat door een optelsom van muzikaal gedreven en technisch be -

gaafde muzikanten met een lampje gezocht moet worden.

De kaartverkoop (€ 10,00) begint vanaf 14.30 uur aan de ingang van het kerkje.
Roodkerkje, Kerkweg 17 in  Roodkerk. Reserveren is niet mogelijk, dus kom op tijd!



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



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 





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, 9062 HN Oentsjerk, (06-50900787), www.annitalageweg.nl

Stichting Vriendenkring Samuel 
R. v. Nautaweg 3, Gytsjerk (voormalige zuivelfabriek). Verzamelen en verkoop van twee-
dehands 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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