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openbare  

bibliotheek

S. Kloostermanstrjitte 6 
9061 BE Gytsjerk 

Tel. 058  256 26 11 
Verlenglijn 0900-3450345

 
OPENINGSTIJDEN: 
Maandag: 15.00-20.00  

Woensdag: 15.00-18.00 

Vrijdag: 10.00-12.00  

en 15.00-20.00  

Kijk ook eens op 
www.sbmf.nl

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

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

info@hellingatransport.nl 
www.hellingatransport.nl

Hellinga
transportbedrijf
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Overnamekandidaat voor Noflik Wenje! 
 
Tijdens het eerste gesprek tussen NWmb! en Patyna is ons verteld dat zich een niet 
met name genoemde overnamekandidaat voor Noflik Wenje bij Patyna heeft aange-
meld. 
 
Ook https://www.zorghuizennoordnederland.nl/  heeft, na een gesprek met NWmb!,  
bij Patyna om meer informatie over Noflik Wenje gevraagd. 
Het is mooi te merken dat er beweging in zit. 
 
Zie: https://noflikwenje.top/een-overnamekandidaat-voor-noflik-wenje/ 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
'Noflik Wenje moat bliuwe!' 
 
Dick Provoost (woordvoerder) 
De Tille 5, 9061DE Gytsjerk 
t 06 4783 6787 
e dickprovoost@hotmail.com 
w https://noflikwenje.top 

Overnamekandidaat  
voor Noflik Wenje! 
 
Een bekende en een onbekende 
overnamekandidaat voor Noflik 
Wenje. De bekende is 
'Zorghuizen Noord Nederland'. 
De andere?? Een mysterie.  
Er is geen openheid! 
noflikwenje.top

Inleverdatum kopij volgende nummer: 17 APRIL 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 



Kunst in de kerk 2020 
 
Ook in 2020 is er weer een editie van Kunst in de 
Kerk Trynwâlden. Het is dit jaar de tiende keer dat 
deze jaarlijkse expositie van amateurkunst uit de 
Trynwâlden wordt georganiseerd. Deze keer wordt 
de expositie gehouden in de Martinuskerk in 
Gytsjerk, en wel van maandagavond 30 maart tot en 
met woensdagavond 8 april.  
 
De werkgroep roept alle inwoners van de Trynwâlden op om mee te doen. 
Kunstwerken kunnen divers zijn: schilderijen, beelden, tekeningen, woordcomposi-
ties, gedichten, columns, bloemschikkingen, textiele werken, foto’s etc.  
 
Het thema voor deze editie is ‘Onze wereld/Ús wrâld’. ‘Onze wereld/Ús wrâld’ kan groot 
worden gezien met alles wat erin gaande is, maar net zo goed klein, bijvoorbeeld de 
schoonheid van of de begaanheid met onze directe omgeving, de mensen, de dieren, 
de tuin, de natuur... Belangrijk is om jezelf de vrijheid te geven om tot een bij jou pas-
sende creatie te komen. 
 
Ook kan het leuk of bijzonder zijn om samen met een kind of jongere mee te doen. Dit 
kan een (klein)kind zijn, een nichtje of neefje, maar het kan net zo goed een buurkind 
zijn. Zo betrekken we ook jongere mensen bij de kunst! 
  
De kunstwerken moeten op zaterdag 14 maart tussen 11 en 12 uur worden ingeleverd. 
Per persoon kunnen er twee kunstwerken worden ingeleverd; is het kunstwerk samen 
met een kind gemaakt, dan kan er één werk per persoon worden ingeleverd. Op zater-
dag 11 april tussen 11 en 12 uur moeten de kunstwerken weer worden opgehaald. 
 
De opening van de expositie is op maandag 30 maart om 19.00 uur. Op een aantal 
dagen wordt de expositie opgeluisterd met muzikale bijdragen. Zo wordt er op zon-
dagmiddag 5 april een concert verzorgd door een zanggroep en een fluitgroep. In de 
tweede week van de expositie zijn er ’s avonds vespers. 
 
Ook dit jaar wordt er weer een (beperkte) catalogus met foto’s van de tentoongestelde 
werken gemaakt met de e-mailadressen van de makers (als zij daarvoor hun toestem-
ming verlenen). Nieuw dit jaar is een reglement dat we hebben opgesteld voor de 
deelnemers. Dit wordt na de aanmelding toegestuurd. 
 
Opgave voor deelname vóór 1 maart 2020 bij Corrie Ringlever: corring@kpnplanet.nl.
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Pip 
 
Bij het wakker worden hoor ik de regen kletteren tegen het slaapkamerraam. Eerst 
maar een kopje koffie om wakker te worden en dan kijken op buienradar of ik mijn 
dagelijkse fietstochtje kan maken. Gelukkig, het zijn maar een paar buitjes, over een 
half uur is het droog. Sinds een jaar maak ik elke ochtend een fietstochtje van tussen 
de 15 en 25 kilometer. Wat is er veel moois te zien in deze omgeving. Langs de 
Ottemaweg fietsend zie ik de mooiste luchten, luchtweerspiegelingen in het water. 
Geregeld maak ik foto's zodat ik thuis nog even kan nagenieten van de prachtige plaat-
jes die moeder natuur laat zien.  
 
Op een ochtend in december voel ik me bij het 
opstaan al niet in een geweldig goede stem-
ming. Kleine en wat grotere verdrietige 
momenten vechten om voorrang in mijn hoofd. 
Een kopje koffie en een goed ontbijt zorgen dat 
ik lichamelijk fit op de fiets stap. Onderweg zal 
de wind ervoor zorgen dat het genieten van de 
natuur weer op de voorgrond komt.   
Fietsend langs de volkstuintjes in Oenkerk kom 
ik op het fietspad naar Gytsjerk. In de berm zit 
een prachtige lapjeskat die me tegemoet komt 
lopen. We kijken elkaar aan, ze gaat voor mijn 
fiets lopen en ik moet wel afstappen Ze blijft 
maar miauwen, en ik sta nog nauwelijks stil of 
de poes springt op de bagagedrager en geeft 
me kopjes. Haar vacht voelt heerlijk, wat een 
lief beest. Ze blijft maar spinnen en kopjes 
geven, ik geniet van de aandacht en de poes duidelijk ook. Mijn mineurstemming is 
een heel stuk opgeknapt en zowel poes als ik vervolgen onze eigen weg. 
 
Aangezien ik elke dag fiets ga ik nu vaker langs de volkstuintjes en het fietspaadje naar 
Gytsjerk. Zodra Pip, de naam staat op de penning die Pip draagt, me aan ziet komen 
begint ze te miauwen. Natuurlijk stap ik ook steeds af, elke dag een portie dierenliefde 
vind ik heerlijk. Wie de eigenaar is van Pip weet ik niet, maar wat een geluksvogels dat 
er zo'n lief beest bij jullie hoort. Ik hoop dat jullie heel lang van Pip mogen genieten, 
het is een bijzonder dier. 

Lokke

De Koeketromp



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

Reclame maken voor jezelf valt nog niet mee...

Creativiteit in de 
Oude Melkfabriek 

in Gytsjerk!

Website ontwikkeling, Online marketing ...en meer!

Full service internetbureau

Gytsjerk • 088 023 4444 • www.basticom.nl
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NL Doet- lente op zorgboerderij It Aventoer 
 
Zaterdag 14 maart 2020 van 10 – 15 uur,  
Wynzerdyk 20, 9062 GR Oentsjerk 
  
Ons logo is het teken van samenwerken in gebarentaal. Tijdens 
NL Doet willen we graag met elkaar aan de slag om ons erf lente-
klaar te maken. We gaan o.a. plantenbakken maken/vullen, haag-
jes aanplanten, verven e.d. voor iedereen is er iets leuks te doen. 
Wij zorgen met onze bewoners voor koffie, thee en een lekkere 
lunch. Het belooft een leuke dag te worden met volop samen-
werking en gezelligheid. 
  
Wellicht leuk voor jou/u? Of voor jouw/uw gezin, team, leerlingen, studenten, buren of 
vriendengroep? Aanmelden kan via de website van NL Doet 
  
https://www.nldoet.nl/klus/lente-op-it-aventoer 
  
Voor meer informatie kunt u bellen met Ruurt Postma of Ingrid van Netten via tele-
foonnummer 058-2561133 
  
Groeten en misschien tot ziens! 
‘It Aventoer’. 
 
 

OPEN DAG in Buurthuis BOB 
 

Een aantal meiden uit groep 6 & 7 van 
OBS De Opstap zijn bezig geld in te 
zamelen voor een goede doelen in regio. 
Zij organiseren op 08 maart a.s. van 
13:30 tot 16:00 uur een open dag om 
dan uit te leggen hoe ze te werk gaan en 
natuurlijk zelf geknutselde spullen aan 
de man te brengen.  
 
Graag tot ziens op 08 maart a.s.!



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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Dorpsfeest Oentsjerk 2020 
 
Het bestuur kijkt uit naar een gezellig dorpsfeest! We willen iedereen uitnodigen 
om deel te nemen aan de activiteiten die wij gedurende 4 dagen voor jullie gaan 
organiseren. 
 
Op donderdagmiddag hebben we om 15.30 uur de aftrap van het dorpsfeest en wordt 
er een samenzijn georganiseerd voor de senioren uit het dorp. We houden u op de 
hoogte over de invulling van deze middag.                                                                             
 
Op donderdagavond is er Bingo en muziek in de feesttent. Op bijzondere wijze zullen 
we de bingoballen aan elkaar te praten. Er zijn mooie prijzen te winnen. Ook deze keer 
weer een aantal leuke geldprijzen. Inloop begint om 19.30 en we starten om 20.00 uur. 
Kom op tijd, want de tent komt vol! 
 
Op vrijdagochtend (en vrijdagavond) kun je deelnemen of kijken naar de versierde 
wagens in een mooie optocht. De opstelling is om 9.00 uur (Haersmasingel bij de 
Opstap) en we rijden om 9.30 uur. In de avond zal de optocht na de prijsuitreiking 
weer starten. Opstellen om 18.30 en rijden om 19.00 uur. Dit jaar hebben we wel weer 
voor een thema gekozen; vrije tijd! Mobiliseer buren en/of vrienden om een mooie 

wagen te bouwen! Voor infor-
matie of vragen over beschik-
bare wagens en plaatsen waar 
je aan de wagen kunt bouwen, 
kun je terecht bij de dorps-
feestcommissie. Een onafhan-
kelijke jury zal langs gaan bij 
de wagens en de wagens 
beoordelen op bouw, afwer-
king en originaliteit. Uiteraard 
zullen we een aantal prijzen 
uitreiken voor de meest ver-
zorgde en originele wagen en 
kiest het publiek een favoriet!   
 
Opgave kan via mobiele 
nummer van Vera Verbeek:  
06 53 22 71 31.  



kwaliteit 

goede service 

scherpe prijzen
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Vrijdagmiddag worden er voor de schoolkinderen verscheidene activiteiten georgani-
seerd. De middag start om 13.30 uur op het feestterrein en duurt tot 15.30 uur. Voor 
de groepen 1 t/m 4 zijn er kinderspelen. Kinderen uit groep 5 t/m 8 kunnen meedoen 
aan een zeskamp. Nadere informatie volgt nog via de nieuwsbrief scholen.  
         
Vrijdagavond staat de band ONCE op het podium. Scheurende orgels en gitaren, 
funky baslijnen en groovy drumpartijen geleid door een ervaren vocaal front brengen 
een actueel repertoire.  Een kleine greep uit het repetoire; Ed Sheeran, Tina Turner, 
Anouk, Queen, Sia, The Scene, Bon Jovi, Blof, Linkin Park, Kensington en AC/DC.  De 
tent gaat op zijn kop! 
 
Op zaterdagmiddag is er een groot zeskamp spektakel.  Nadere informatie over orga-
nisatie en deelname communiceren we ook via Social media. Na het zeskampspekta-
kel starten we rond 16 uur het matinee en is er vanaf 18.30 uur muzikale omlijsting van 
de Bankrupt boys. Tijdens het matinee wordt er een verloting plaats van een mooie 
prijs.  
 
Op zondag sluiten we het dorpsfeest volgens traditie af met het volleybaltoernooi.  
Opgave van een team kan via de website of een berichtje naar 
ruurtpostma@gmail.com. Na afloop kun je nog even nagenieten en luisteren en swin-
gen op muziek door duo Frans en Jelle.  
 

In de week van 4 t/m 9 mei komen de leden van de 
dorpsfeestcommissie en vrijwilligers bij u aan de 
deur met de intekenlijst.  Wil je helpen bij opbouw 
van activiteiten of andere hand en spandiensten? 
Neem dan contact op met Ruurt Postma. Zie 
emailadres hierboven. Mede door uw bijdrage  
kunnen we het mogelijk maken om een mooi feest 
voor jong en oud te organiseren! 
                                                                                         
Blijf op de hoogte van de festiviteiten en volg ons 
ook op Facebook en Instagram.   
 
Feestelijke groet,  
Het bestuur.



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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Nieuws van Trynergie 
 
Op avontuur met de Tûk 
Fokje Kramer Sjollema ontving tijdens het eerste lustrumfes-
tival van Trynergie op 2 november 2019 een cadeaubon voor 
een gratis dagje uit met de  Tûk – de elektrische deelauto van 
de Trynwâlden. Ze ging er met haar zoon Arjen als chauffeur 
mee op stap. We vroegen haar over haar ervaringen. 
 
Slippartij 
‘We gingen op avontuur naar het westen. We namen de Afsluitdijk en dachten even 
naar het nieuwe Waddencentrum te gaan. Dat bleek in de winter door de week voor 
publiek gesloten. Verder door naar Den Oever, waar we een visje aten in het visres-
taurant aan de haven; een aanrader! Arjen kreeg de smaak van het elektrisch rijden 
goed te pakken. Hij wilde de snelheid van het optrekken testen, trapte de Tûk flink op 
zijn staart en de banden slipten. Pas toen drong goed tot ons door hoeveel kracht er 
in deze elektrische auto zit en hoe hard die kan optrekken.’ 
 
Omweggetje 
‘We wilden aan de andere kant van de Afsluitdijk de 
accu bijladen bij Van der Valk in Wieringermeer.  Dat 
was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Op de terug-
weg had dat goed gekund, maar op de heenweg heb je 
daar geen laadpalen. Dat hotel ligt aan de andere kant 
van de A7 en de eerstvolgende afslag is een eind ver-
derop. We reden dus even door en weer terug.  Bij het 
hotel was er een geschikt laadstation voor de Renault 
Zoë, de merknaam voor de Tûk, en dat werkte! Terwijl de accu werd opgeladen hebben 
we ook koffie ingeladen; een lekker bakje.’  
 
ECO stand en goedkoop tanken 
‘Later  ontdekten we dat er bij tankstations snelladers staan, onder die gele boog van 
Fastned. Onderweg ontdekten we ook de ‘ECO-knop’ onder het dashboard.’ Het 
scheelt enorm in het verbruik van de accu, als je rustig rijdt. Aangekomen bij haar 
Amsterdamse schoonmoeder ontdekten ze aan het begin van de straat een vrije 
oplaadpaal. Daar hebben ze Tûk meteen aangelegd. Na een gezellig bezoekje ging het 
verder naar zoon David in Haarlem. Ook daar alweer een geschikte, vrije laadpaal. In 
vier uur was de accu helemaal vol. Fokje wil de Tûk nog wel eens gebruiken, maar vindt 



Huishoudelijke thuiszorg

Schoonmaak bedrijf/kantoor

Boodschappen aan huis

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

Uw 

vaste hulp 

voor een 

voordelig 

tarief
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het wat te spannend in haar eentje. ‘Samen met iemand naar Haarlem heen en terug, 
dan kun je samen deze nieuwe manier van rijden en tanken uitvinden. Onderweg opla-
den aan een snelle laadpaal bij een tankstation is geen probleem en de brandstof-
kosten zijn bijzonder laag. Dat dit tûk is heb ik nu uit ervaring geleerd.’ 
 
Carpoolen 
‘Er moet voor de Tûk meer aan de weg getimmerd worden’, vindt Fokje. ‘Bijvoorbeeld 
ook met een app voor het carpoolen. De service bij Auto Olijnsma en de Tûk is okay. 
Er moet een handleiding beschikbaar zijn, ook voor het opladen..’ Haar eigen auto is 
bijna aan vervanging toe. Gaat Fokje nu voortaan de Tûk gebruiken? Fokje vindt een 
elektrische deelauto een goed idee, maar ze is er nog niet helemaal uit. “Elektrisch 
rijden in een deelauto gebeurt steeds meer en dat is goed en tûk.” Auto-delen en opla-
den is inderdaad even wennen. Het soepel en stil zoeven over de weg zonder de uit-
stoot van fossiele brandstoffen voelt goed en went supersnel.  
 
 
 

Nieuw: Stoelyoga in Heemstra State  
 
In november zijn wij gestart met Stoelyoga in Heemstra State. De lessen zijn elke 
eerste dinsdag van de maand van 14 tot 15 uur en elke derde dinsdag van de maand 
van 10.30 tot 11.30 uur. Instappen kan altijd. Een enkele les kost 9 euro; een tienrit-
tenkaart 75 euro. 

Stoelyoga is geschikt voor iedereen die fit en in evenwicht wil blijven. Meer info 
www.jessenzcoaching of 0511-473199 (of kom gewoon langs). 
 
Welkom en sportieve groet,  
Geertje en Jessy van Happy Home Stoelyoga.



WIERSMA OENKERK

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

• Telefoon: 058 - 256 11 87



Van de scholen 
 
Open dag OBS de Opstap op donderdag 9 april 2020 
Op donderdag 9 april houdt de Opstap open dag. Iedereen is 
van 08.30-14.00 uur welkom om een kijkje te komen nemen op 
de school. Het precieze programma volgt nog, maar noteert u 
deze datum alvast in de agenda!   
 
Thematisch werken 
Het nieuwe thema van groep 1 en 2 is ‘tijd’. De 
kinderen leren van alles over wat met tijd te 
maken heeft. Van minuten tot seizoenen. In de 
eerste week van het nieuwe jaar zijn we gestart 
met een thema van Schatkist, namelijk ‘Een 
nieuw jaar’. Hierbij staat het verhaal ‘Gelukkig 
nieuwjaar slak!’ centraal, waarbij het veel om 
tijdsbegrippen draait. Slak komt er achter dat 
tijd een belangrijke rol speelt in het leven. Hij 
ervaart dat de dingen anders lopen, als je nog 
niet goed weet wat tijd inhoudt. Steeds weer 
komt slak te laat, maar gelukkig is hij wel op tijd op het nieuwjaarsfeest. 
  

Daarna zijn we aan het werk gegaan met ‘de winter’. 
Het boek ‘Kikker in de kou’ sluit prachtig aan bij dit 
thema. Een winter met sneeuw en ijs hebben we in 
Nederland niet altijd, maar erover lezen en de winter 
binnen laten beleven kan wel. De Noordpool en de 
Zuidpool komen hierbij ook aanbod.  De klas is 
ingericht in winterse sferen, met een iglotentje 
wanen de kinderen zich op de Noordpool en kunnen 
ze het leven van de Eskimo’s naspelen. 
 
  
 

In groep 5/6 hebben we de afgelopen periode gewerkt aan het thema   ‘Stadsmakers’.  We 
hebben eerst in 5 lessen verschillende onderwerpen behandeld. Zo hebben de kinderen 
geleerd hoe een stad in de Middeleeuwen ontstond. Dat het begon met handelaren die 
rondreisden met hun spullen, een plek zochten waar het veilig was, waar ze hun spullen 
goed konden verkopen en daar dus ook gingen wonen. Steeds meer mensen, een steeds 
grotere markt, meer huizen en dus een steeds groter wordende stad. In de les daarna is het 
verschil tussen dorp en stad aan de orde geweest. Over de voorzieningen die belangrijk 
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Kaasboerderij en SVR Camping

VOOR ’N HEERLIJK STUK BOERENKAAS GAAT U NAAR

”Johanna Hoeve” 
 

fam. Van Eijden 
Binnendijk 57, 9256 HL Rijperkerk, tel./fax: 0511 - 431944 

Van jong tot zeer oude kaas en diverse kruidenkaasjes,  
w.o.  berenburg kruiden en Friese nagelkaas 
Wij geven ook demonstraties kaasmaken.  

Een idee voor een excursie of kinderpartijtje??? 
Tot ziens in onze winkel die de gehele week geopend is.
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zijn, vooral in een dorp, om de dorpen te kunnen 
laten bestaan. Hierop volgend hebben we grote 
steden bekeken, zoals Rotterdam en Tokyo, hoe 
deze zijn opgebouwd en hoe het daar gaat met 
het verkeer. Ten slotte hebben we vooruitgeke-
ken naar de toekomst: Hoe zal in de toekomst 
het vervoer gaan, hoe gaan we naar school? 
Vliegend misschien? Na deze lessen mochten de 
kinderen in groepjes bezig met een eigen onder-
zoek en mochten ze uiteindelijk hun eigen stad 
van de toekomst ontwerpen. Wat een enthou-

siasme bij de kinderen, ieder met zijn eigen ideeën. 
Het was prachtig om te zien hoe deze groepen naar 
elkaars ideeën konden luisteren, konden samenwer-
ken, en hoe zij met elkaar een prachtige stad hebben 
gebouwd. Ieder weer op eigen manier, met ander 
materiaal, elk uniek! Op vrijdag 14 februari is dit 
natuurlijk allemaal gepresenteerd aan alle geïnteres-
seerden, ouders, opa’s, oma’s en meer tijdens de kijk-
middag op De Opstap.  
 
Musical groep 7/8 
De kinderen van groep 7/8 van de Opstap zullen dit jaar, sinds lange tijd, een afscheids-
musical gaan spelen. Na uitgebreid overleg met elkaar en met de leerkrachten, hebben ze 
besloten de musical zelf te gaan schrijven. Wat een kanjers, wat ontzettend moedig! Na de 
voorjaarsvakantie beginnen we met schrijfopdrachten die uiteindelijk houvast moeten 
bieden voor een script. Thema van de musical zal worden: de basisschool! We hebben heel 
veel zin om met elkaar iets schitterends neer te zetten. De musical zal in juni opgevoerd 
worden in Pro Rege.  

 
 
 
 
 

 
De donkere dagen van december en januari hebben we weer achter ons gelaten. In decem-
ber kwam Sinterklaas bij ons op school, we deden mee aan de Elfstedentocht met school-
schaatsen en we vierden Kerst in de Ontmoetingskerk. Ook in het nieuwe jaar staan er 
allerlei leerzame, gezellige en leuke activiteiten op ons te wachten. Nieuwe thema’s 
worden gestart, de techniekzolder is geopend, nieuwe kinderen komen bij ons leren en 
spelen; kortom het bruist van de energie op de Paadwizer!  
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Ouderavond: ‘Kinderen en emoties’ 
Dit jaar was het thema van de ouderavond “Kinderen en 
emoties”. Juf Ruurdina van groep 7/8 heeft vorig jaar de 2-
daagse basistraining en het train- de- trainer programma 
gevolgd bij SOS Kinderen en emoties. Op de ouderavond 
vertelde zij de ouders/verzorgers van de kinderen op de 
Paadwizer hierover. Schoolgaande kinderen leren steeds 
beter met anderen omgaan. Bovendien leren ze hun eigen emoties en persoonlijkheid 
meer en meer kennen. Kinderen gaan beseffen dat verschillende mensen verschillende 
dingen denken en voelen, of een bepaalde mening hebben. Daar kunnen conflicten over 
ontstaan maar ook mooie, gevoelige gesprekken. SOS heeft als missie opvoeders (zowel 
ouders als professionals) op laagdrempelige en toegankelijke wijze informatie, concrete 
tips en handvaten te geven over kinderen en emoties. Het uitgangspunt is: opvoeden is 
ruimte geven aan emoties en grenzen geven aan gedrag. De ouders werden d.m.v. 
opdrachtjes goed bij de presentatie van juf Ruurdina betrokken, wat af en toe zorgde voor 
veel actie en hilariteit. We kunnen terugzien op een mooie, leerzame en interactieve avond. 
 
Kornetles groep 5 

In januari is de muziekschool begonnen met 
het koperproject in groep 5. De kinderen 
kregen een kornet mee, zodat ze thuis 
konden oefenen. Elke woensdag moesten 
de kinderen het instrument weer mee naar 
school nemen, omdat er dan weer een kor-
netles was gepland. Aan het eind van dit 
project werd er door de leerlingen van groep 
5 een “concert” gegeven. Ouders, verzorgers, 

pakes en beppes mochten op 12 februari komen kijken en beluisteren wat de kinderen alle-
maal hadden geleerd. Knap hoor, wat ze in die 6 weken hebben geleerd en al kunnen 
spelen! De kinderen die de smaak te pakken hebben gekregen, kunnen na dit project door-
gaan met kornetles bij de muziekschool.  
 
Een hartelijke groet van het team en de kinderen van de Paadwizer!



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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Jaarverslag 2019 van de  
Stichting ter bevordering van de 
Watersport in de Trynwâlden e.o. 
 
Bestuurlijke zaken 
De Stichting ter bevordering van de Watersport in de Trynwâlden 
en omstreken is eigenaar van het haventerrein en de watersporthelling aan de Rinia 
van Nautawei Gytsjerk. Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het 
onderhoud van het terrein en de helling, verzorgt de verhuur van de ligplaatsen in de 
haven en geeft hellingpassen uit voor het gebruik van de trailerhelling in de haven. 
Tevens is het doel van het bestuur, zoals de naam van de stichting dat al weergeeft, 
om de deelname aan de watersport te bevorderen, o.a. door het organiseren van 
activiteiten in en rond de haven. Jaarlijks maakt het bestuur een verslag van haar 
bezigheden in het voorafgaande kalenderjaar.  
 
Weerbericht 

Het jaar 2019 kende een ietwat koude start, maar wist 
in de zomer, met temperaturen van rond de veertig 
graden Celsius, alle warmterecords te breken. Vele 
huurders en andere watersporters trokken er in deze 
warme weken met hun roei- zeil- of motorboot op uit 
om nog enige verkoeling te zoeken op of in het water. 

Omdat er in vergelijking met 2018 veel minder blauwalg aanwezig was in het opper-
vlaktewater, was met name zwemmen de manier om nog enige verkoeling te vinden. 
Na de, voor Nederlandse begrippen, uitzonderlijk hoge temperatuur, bleef de warmte 
nog geruime tijd aanhouden, maar bracht een enkel regenbuitje de nodige verkoeling. 
Overig uitstekend, dat dit laatste het geval was, al was het alleen maar om de extreme 
droogte van 2018 te compenseren. Alles in ogenschouw nemende, was 2019 voor de 
watersporter, evenals dat in 2018 het geval was, een geslaagd jaar. 
 
Gebruik watersporthelling 
In 2019 werd, met name in de warme periodes, veelvuldig gebruik gemaakt van de 
watersporthelling in de haven. Gebruikers van de trailerhelling hebben hiervoor een 
hellingpas nodig, die zij duidelijk zichtbaar op het dashboard van de auto moeten 
hebben liggen. Het kwam echter regelmatig voor, dat ook niet bezitters van een hel-
lingpas gebruik maakten van de watersporthelling van de stichting. Deze ‘overtreders’ 
werden hier door het bestuur zoveel mogelijk op aangesproken en bij niet aanwezig-



Auto Olijnsma in Gytsjerk hee昀 meer dan  
vij昀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 



heid werd een verzoek tot betaling achter de ruitenwissers van de auto achtergelaten. 
In slechts een aantal gevallen leidde dit tot een nieuwe aanvraag voor een pas. Gezien 
de hoge kosten van het onderhoud van de helling, treft het bestuur in 2020 maatre-
gelen om het clandestien gebruik van de helling te voorkomen. 
 
Onderhoud 
Gedurende het seizoen 2019 organiseerde het bestuur een drietal klus och-
 tenden/avonden. Een tiental huurders hielp tijdens deze ochtenden/avonden op vrij-
willige basis actief mee om allerlei onderhoudsklussen te verrichten. Zo werden de 
uitstekende boomtakken op het eiland tegenover de haveningang gesnoeid, werd het 
onkruid op de paden en het wier in de haven verwijderd en werden kleine reparaties 
uitgevoerd aan de steigers. Het gras werd, evenals in het seizoen 2018 wekelijks 
gemaaid door vrijwilligers vanuit het Thomashuis te Mûnein en de graskantjes naast 
het voetpad in de haven werden regelmatig machinaal afgesneden door oud-
bestuurslid Gjalt Scheffer uit de Mûnein. Vrijwilliger Dick Provoost verzorgde voor de 
stichting in 2019 het onderhoud van de website. Genoemde hulpen en vrijwilligers 
werden door het bestuur middels een kleine kerstattentie hartelijk bedankt voor hun 
hulp. 
 
Vernieuwingen 
Het bestuur gaf in 2019 de opdracht aan installatiebedrijf de Vries uit Suwâld om de 
in 2018 aangelegde en niet functionerende elektriciteitsvoorziening in de haven, pro-
fessioneel te herstellen. Een en ander resulteerde in het realiseren van verlichting 
langs het voetpad en de aanleg van een aantal waterbestendige stopcontacten. 
Helaas bleek de elektriciteitsvoorziening niet geheel stabiel te zijn. Regelmatig viel de 
verlichting en stroomvoorziening uit. Uiteindelijk werd eind 2019 de situatie definitief 
en deskundig hersteld. 
 
Activiteiten 
Op 15 juni 2019 vond de open dag van de haven van Gytsjerk 
plaats. Aanvankelijk leek de dag in het water te vallen, maar 
gelukkig klaarde het weer in de loop van de middag op. Het 
bestuur had supschool Leeuwarden uitgenodigd om aan 
belangstellenden supinstructie te geven. Helaas was de belang-
stelling minimaal, slechts één persoon waagde zich aan een, 
weliswaar geslaagde, suppoging. Naast het suppen konden de, 
helaas weinige, bezoekers ook kennismaken met de KNRM, de 
vereniging ‘Oud varend hout’ en een rondvaart maken met een 
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elektrosloep. Omdat de laatste jaren het aantal bezoekers van de open dagen gering 
was, besloot het bestuur om voortaan de jaarlijkse open dag te laten vervallen en 
vanaf 2020 eenmaal in de drie jaar een activiteitendag te organiseren.  
 
Financiën 
Het boekjaar van de stichting liep van 1 november 2018 tot 1 november 2019. Omdat 
er, met uitzondering van de aanleg van de elektriciteit in de haven, geen groot onder-
houd moest worden verricht eindigde het boekjaar met een positief saldo en kon daar-
van een aanzienlijk deel opzij worden gezet voor de onderhoudskosten in de komende 
jaren. 
 
Met vriendelijke groet, Anne A. Tolsma 
Voorzitter Stichting ter bevordering van de watersport in de Trynwâlden en omstreken. 
 
 

De Hersenstichting bedankt  
gevers en vrijwilligers 
 
Van 27 jan tot 1 februari vond in Oentsjerk de Hersenstichting-collecte plaats. Er zijn 
veel collectanten op pad gegaan om voor al die mensen met een hersenaandoening 
geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft € 776,20 opgeleverd. De mooie 
opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo 
een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaan-
doening.  
 
Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Heeft u de collectant 
gemist? Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. 
Hersenstichting, Den Haag. Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
Annie Hellinga.



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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Het Holborne Consort treedt op  
in het Readtsjerkje 
 
Holborne, Byrd, Purcell, Scheidt, Fasch en Bach 
Zondagmiddag 29 maart 2020, aanvang: 15 uur. 
Het Holborne Consort brengt een programma met muziek uit de 16e eeuw van 
Anthony Holborne, muziek uit de 17e eeuw van William Byrd, Henry Purcell en Samuel 
Scheidt en muziek uit de 18e eeuw van Johann Friedrich Fasch en Johann Sebastian 
Bach. 

De musici van het Holborne Consort zijn: 

Broer Giesing op altgamba en traverso,  

Jan-Joost van Walsum en  

René Slotboom op basgamba,  

Lex van Sante luit,  

Tom de Vries tenorgamba en blokfluit en 

Wian Willemsma op discantgamba. 
 
Anthony Holborne componeerde 65 dansen en airs in 1599, zowel ernstig als licht, 
voor Viols (Viola da Gamba’s) en /of blaasinstrumenten. Zijn onderwerpen haalde hij 
uit de literatuur van die tijd, uit psalmen en uit de natuur. William Byrd was een bui-
tengewoon veelzijdige componist die prachtige muziek voor Gamba-Consort schreef, 
hetzelfde geldt voor Henry Purcell die speciaal voor drie blokfluiten een zeer virtuoze 
Ground componeerde. 
Samuel Scheidt gaf in 1621 de bundel Ludi Musici uit, muzikale spelletjes, 
waaruit de Canzon "O Nachbar Roland" zal klinken, gemaakt vanuit een in die tijd in 
heel West-Europa bekende melodie. 
Johann Friedrich Fasch werd geschoold op de Thomasschule door de voorganger van 
Johann Sebastian Bach, Johann Kuhnau, zijn Sonate voor Traverso, 2 Viola da Gamba’s 
en basso continuo (luit en basgamba) is een prachtige typisch barokke sonate. 
Bach toont zijn meesterschap in 11 canons uit de 14 canons BWV 1087, canons op de 
8 bastonen van de Goldberg variaties.  
 
De kaartverkoop (€ 10,00) begint vanaf 14.30 uur aan de ingang van het kerkje. 
Adres ‘Readtsjerkje’: Kerkweg 17 te Roodkerk.  
Reserveren is niet mogelijk, dus kom op tijd!
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Jaarvergadering 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de Jaarvergadering van de 
Vereniging van Dorps be langen op vrijdag 27 maart 2020 in Stania 
State. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.  
 
AGENDA 
 
1. Opening en vaststelling  van de agenda. 
 
2. Mededelingen van de voorzitter. 
 
3. Notulen van de vergadering van 11 april 2019 (bijgaand). 
 
4. Jaarverslag 2019 (bijgaand). 
 
5. Financiën: 

– Financieel jaarverslag 2019 (wordt op de vergadering uitgedeeld). 
– Verslag kascommissie. 
– Benoeming nieuw kascommissielid. 
– Vaststellen begroting 2020. 

 
6. Mogelijkheid tot het inbrengen van aandachtspunten voor bedrijventerrein 

Sanjesfjild. 
 
7. Mogelijkheid tot het inbrengen van aandachtspunten richting gemeente. 
 
8. Nieuw reglement De Koeketromp. 
 
9. Rondvraag. 
 
10. Sluiting. 
 
PAUZE 
 
Na de pauze zullen Sandra Buith en Ali-Jetske Hoogland de uitkomsten van het  buurt -
overleg met betrekking tot de totstandkoming van de nieuwe  Dorpsvisie bekendma-
ken. Hierna is er gelegenheid om er met elkaar over van gedachten te wisselen en te 
discussiëren en waar nodig/mogelijk nieuwe aandachtspunten in te brengen.  
 
Na de discussie is er gelegenheid voor een hapje en een drankje.  
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Jaarverslag Vereniging van Dorpsbelangen Oentsjerk 2019 
 
Algemeen 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 april 2019 in Stania State werd Ali-Jetske 
Hoogland benoemd tot algemeen bestuurslid. Daarmee werd het bestuur weer voltallig. Het 
bestaat thans uit Sandra Buith, voorzitter, Niek Hagoort, penningmeester, Ank Schepp-Beelen, 
secretaris, en de leden Ineke Kooistra, Ali-Jetske Hoogland en Albert Schaafsma. Notuliste is 
Sjoukje van der Meulen. Het bestuur kwam eenmaal per maand bijeen, met uitzondering van 
de zomermaanden. Tussentijds werd frequent overleg gepleegd met ambtenaren en bestuur van 
de gemeente Tytsjerksteradiel, overige Verenigingen van Dorpsbelangen in de Trynwâlden in 
het bijzonder Dorpsbelang Gytsjerk, maatschappelijke organisaties, belangenverenigingen w.o. 
Zakenclub Trynwâlden en adviserende organen zoals Doarpswurk. De vereniging telt aan het 
eind van het kalenderjaar 425 betalende leden. Het lidmaatschapsgeld bedraagt 7 euro per jaar. 
Het kan automatisch worden overgemaakt of na toestemming door Dorpsbelang Oentsjerk 
automatisch worden geïncasseerd.  
Wil je lid worden? Stuur dan een mail naar dorpsbelangenoentsjerk@gmail.com.  
 
Zorgcoöperatie Tirza 
In de Trynwâlden wijst Tirza mensen die langdurig zorg nodig hebben de weg om zo lang moge-
lijk thuis te blijven wonen. Of als dat niet meer kan in ieder geval in hun eigen omgeving. Dat 
doet Tirza thans met een zorgcoach, maar in de toekomst mogelijk ook met Zorgthuis en klein-
schalige woonvoorzieningen in de dorpen. Tirza werkt samen met alle zorgverleners en het dor-
penteam van de gemeente. Ze levert dus zelf geen zorg, maar zorgt voor zorg in de Trynwâlden. 
Het lidmaatschap bedraagt sinds 2018 maximaal 15 euro per jaar.  
Kijk op: www.tirzatrynwâlden.nl voor meer informatie.  
 
Blik op de Rengersweg 
De aanpak van de knelpunten in de N361 is inmiddels ter hand genomen, maar nog bij lange 
na niet  klaar. Bij De Ryd/Rinia van Nautaweg in Gytsjerk liggen de kabels in de grond, hoewel 
de werkzaamheden en het oponthoud op een grotere inspanning duidden. De geplande fauna-
passage op dit punt moet echter nog worden aangelegd.  Ook Rinsumageest heeft zich sinds 
kort bij de Werkgroep N361 gevoegd, aangezien de weg richting Dokkum ook nadrukkelijk in het 
project wordt betrokken. De bushalte van Aldtsjerk-binnen is inmiddels verplaatst naar de N361 
en ter plaatse is de driesprong aangepast, waardoor de rijsnelheid aanzienlijk wordt verlaagd. 
Het voornemen is in 2023 groot onderhoud te plegen vanaf de ovonde Aldtsjerk naar Dokkum. 
Het plan is de N361 op dit tracé af te waarderen en de maximumsnelheid te verlagen naar 80 
km/u.  Daarnaast blijven er nóin g een aantal dringende veiligheidsvoorzieningen te realiseren. 
Wordt vervolgd. 
 
Tûk – de elektrische deelauto van de Trynwâlden groeit in populariteit 
Rijden is genieten in de Tûk. Voor nu nog een miniem bedrag per dagdeel staat de elektrische 
deelauto Tûk klaar voor kritische en milieubewuste autogebruikers in de Trynwâlden. De Tûk is 
een initiatief van Dorpsbelangen Gytsjerk, Auto Olijnsma en Groenkerk/Trynergie. Reserveer de 
Tûk bij Auto Olijnsma.  
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Bijenweide – een blije weide! 
De bijenweide bij de rotonde Rengersweg/Van Haersmasingel was weer een bijentrekpleister 
van de bovenste plank. Dank zij het zorgzame, vooral handmatige onderhoud van de vrijwilli-
gers was er weer een onovertroffen bloemenpracht ontstaan. Ongetwijfeld het resultaat van het 
opnieuw inzaaien. Samen met de historische moestuin, het grintpad en grasveld, het water en 
de majestueuze eiken op de achtergrond is hier een oase van rust met prachtige kleuren en 
heerlijke geuren ontstaan. Dat hier nou net een aanplakplek moet staan!  
 
Himmeldei 
De jaarlijkse Himmeldei werd dit jaar gehouden op vrijdag 20 september en georganiseerd 
vanuit Groenkerk.  Aan de actie werd met veel belangstelling en enthousiasme door de scholen 
deelgenomen.  
 
Sinterklaas 
Na de evaluatie van 2018 was Gytsjerk nog positief om in 2019 opnieuw gezamenlijk het 
Sinterklaasfeest te organiseren/te vieren. Om onduidelijke redenen heeft ze daar onverwachts 
toch van afgezien. Dorpsbelangen Oentsjerk organiseerde derhalve dit jaar het Sinterklaasfeest 
alleen, in Heemstra State. Het feest hier was goed geregeld en druk bezocht. Een bevestiging 
dat het geloof in de Goedheiligman in ons dorp zeker nog niet tanende is. 
 
Dorpsvisie Tryntsjes Dream 
De dorpsvisie Tryntsjes Dream heeft eind 2019 bijna haar uiterste houdbaarheidsdatum 
bereikt. Het bestuur heeft zich in 2019 meermalen gebogen over de invulling van een nieuwe 
visie. Mede door de gewijzigde en de zich vooral in 2019 snel veranderende inzichten op natio-
naal, provinciaal en dus ook gemeentelijk niveau, alsmede door inmiddels opgedane kennis 
en ervaring met de zienswijzen in de bestaande visie, was al besloten de periode waarvoor de 
nieuwe visie zou moeten gelden aanzienlijk korter te maken. Ruggespraak met Doarpswurk 
bevestigde dit voornemen. In de jaarvergadering van 2020 zal nader op de nieuwe dorpsvisie 
worden ingegaan.  
Getracht is inzake de dorpsvisie de samenwerking met Dorpsbelang Gytsjerk te intensiveren. 
Dat is vooralsnog niet van de grond gekomen, maar het betekent geen afstel. Wel gaat Gytsjerk 
eerst haar eigen visie actualiseren. Ook de voornemens om een Trynwâlden brede visie met 
inachtneming van de lokale identiteiten te ontwikkelen blijven valide. De wil is er, de stukjes 
van de puzzel wachten op het goede moment om te worden samengevoegd. De laatste geza-
menlijke bijeenkomsten stemmen hoopvol.  
 
Scholen 
Er zit weinig voortgang in de fusies van de scholen, maar er zijn signalen in Gytsjerk dat het 
weer speelt. Wat zijn de plannen van gemeente in deze? Met het dalende aantal leerlingen lijkt 
het vrijwel onhaalbaar dat elk dorp zijn eigen school kan houden. Een gezamenlijke vergadering 
kan wellicht helderheid in plannen en voornemens brengen.  
 
Sluiting bibliotheek 
In een brief aan de gemeenteraad heeft Dorpsbelang Oentsjerk aangegeven het  niet eens te zijn 
met de voorgenomen sluiting van de bibliotheken in T’diel in het algemeen en in Oentsjerk in 
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het bijzonder. Het is een aanslag op het voorzieningenniveau in de Trynwâlden, een verarming. 
Ze verzoekt met klem de sluiting niet door te laten gaan.  
 
Bedrijventerrein Sanjesfjild 
De aangekondigde komst van het kleinschalige bedrijventerrein Sanjesfjild heeft de gemoede-
ren in Oentsjerk danig beziggehouden.  Er zijn acties gevoerd, het gemeentebestuur en de -raad 
zijn bezocht om hen op andere gedachten te brengen, nationaal hebben zich ontwikkelingen 
voorgedaan die hun invloed ook laten gelden in onze gemeente en in ons dorp m.b.t. 
Sanjesfjild. Hoop laait op en dooft weer net zo snel. En Dorpsbelangen Oentsjerk zit daar tus-
senin. We hebben al eens verzocht om de angel uit het probleem te halen, omdat het dorp in 
tweeën verdeeld lijkt te worden. En we hebben naar alternatieven gezocht die zoveel mogelijk 
recht doen aan alle deelnemers in het veld. Want Dorpsbelangen is geen partij in deze. Honi 
soit qui mal y pense, wee degene die er kwaad van spreekt. Zij heeft immers de statutaire 
opdracht de leefbaarheid in het dorp te bevorderen voor iedere inwoner. In 2019 en tot op de 
dag vandaag hebben we met diverse belanghebbenden gesproken om te ontdekken waar er 
ruimte, beweging zit. Met de intentie om hen met elkaar in contact te brengen, om kennis uit 
te wisselen, patstellingen te doorbreken en alternatieven aan te dragen. De verantwoordelijk 
wethouder, mevrouw Hoekstra, zal, als het stof rond PFAS en stikstof is opgetrokken, op basis 
van de reeds in gediende zienswijzen de ‘Notitie inspraak en overleg voorontwerp bestem-
mingsplan bedrijventerrein Sanjesfjild’ voorleggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad 
neemt het uiteindelijke besluit: wel of niet uitvoeren van het oorspronkelijke plan of een aan-
gepast plan.  
 
Noflik Wenje moat bliuwe!  
In de tweede helft van 2019 werd Oentsjerk opgeschrikt door de mededeling van Patyna: ‘In 
2021 gaan we Noflik Wenje sluiten. De kleinschalige zorgvoorziening voor demente ouderen uit 
de Trynwâlden is voor ons onrendabel.’ Het bericht viel de meeste inwoners van de Trynwâlden 
in het algemeen en van Oentsjerk in het bijzonder koud op hun dak. Al snel werd de actiegroep 
‘Noflik Wenje moat bliuwe’ gevormd, met familieleden van de bewoners/bewoonsters als drij-
vende kracht. Bestuursleden van Dorpsbelang Oentsjerk meldden zich aan voor de informatie-
bijeenkomsten en verleenden waar gewenst en mogelijk ondersteuning.  
 
Tentfeesten in de Trynwâlden 
Overleg met de ambtenaren van de gemeente belast met vergunninguitgifte en handhaving, 
toezichthouders en organistoren leerde dat men in het algemeen zeer te spreken was over de 
organisatie, veiligheidshandhaving, geluidsbeheersing en het toezicht tijdens de feesten. De 
situatie van het Bierbosfeest in Oentsjerk voldoet goed. Wel zal met het oog op ambulancever-
voer getracht worden een verkeerslus aan te leggen waardoor de veiligheid en snelheid van het 
aanrijden en afvoeren van o.a. de ambulance sterk zal worden verbeterd. De vergunning voor 
het Bierbosfeest die in 2019 afloopt, wordt onder de loep genomen. In 2020 komt men hier op 
terug bij Dorpsbelangen.  
 
Woonvisie  
Het nieuwbouwplan De Warren in Burgum is van de baan. Er zijn toezeggingen voor nieuwbouw 
gedaan aan de andere dorpen. Het is nog niet bekend waar behoefte aan is binnen ons dorp. 
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Er werd een artikel geplaatst in de Koeketromp en op sociale media om de behoefte te peilen. 
Ook werd geïnformeerd bij Henk Veenstra of er nog plekken zijn voor nieuwbouw in Oentsjerk. 
Er zijn in oktober een aantal reacties binnengekomen die op hun haalbaarheid beoordeeld 
zullen worden.  
 
 

Notulen van de ledenvergadering van Dorpsbelangen Oentsjerk 
op donderdag 11 april 2019 in Stania State  
 
Aanwezig: 
• circa 45 leden 
• vertegenwoordigers van GroenLinks (Berber van Zandbergen) en FNP (Gerryt Jullens) 
• Jan Hendrik Jansen (Doarpswurk) 
• Inge Tak (DB Gytsjerk) 
• de bestuursleden van Dorpsbelangen Oentsjerk met uitzondering van Ineke Kooistra 
 
1. Opening en vaststellen van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom. Ook Albert 
Ferwerda die de lezing na de pauze zal verzorgen, wordt hierbij welkom geheten. 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
2. Mededelingen van de voorzitter 
• De leden krijgen door Dorpsbelangen twee kopjes koffie/thee met een stukje oranjekoek 

aangeboden, alsmede een consumptie na de vergadering. 
• Er zijn afmeldingen van Saskia van der Werf (PvdA), Frouwina van Dekken (Kearn), Pia 

Ruiter en Ineke Kooistra (lid DB). 
 
3. Notulen van de ledenvergadering van 22 maart 2018. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. 
De notulen worden goedgekeurd en de notulist wordt bedankt. 
 
4. Jaarverslag van 2018 
Het jaarverslag van 2018 wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. De secretaris wordt 
bedankt. 
 
5. Financiën 
De penningmeester neemt het woord en licht het jaarverslag van 2018 toe. 
 
Financieel jaarverslag 2018 
Het jaar is wederom met een positief resultaat van € 267,-- afgesloten. Er is algemene reserve 
van ongeveer € 19.000,--. 
Enkele punten uit het verslag: 
– De Koeketromp heeft een grotere bijdrage ontvangen omdat de inkomsten van advertenties 

niet meer voldoende waren om de exploitatie rond te krijgen. 
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– Er zijn extra uitgaven (van koffie etc) geweest wegens vergaderingen van diverse werkgroepen. 
– De kosten voor de plantenbakken waren begroot, maar dat is er nog niet van gekomen; deze 

gelden kunnen nog worden aangewend. 
– Het project Tûk (de elektrische leenauto) dat in 2018 is opgezet, heeft een bijdrage ontvan-

gen. 
– Er is ruim € 3.000,-- aan contributie binnengekomen. 
 
Uit de zaal komt de opmerking dat dit bedrag niet overeenkomt met het ledental van 490 
(inkomsten zouden dan € 3.430,-- moeten zijn). De penningmeester licht toe dat sommige 
mensen een ander bedrag overmaken of een bedrag wordt gestorneerd. 
Uit de zaal komt de vraag waar de reserves aan worden besteed. De penningmeester antwoordt 
dat er hoogstwaarschijnlijk een bijdrage zal gaan naar de plannen/aanpassing van de 
Rengersweg. 
Er zijn geen verdere op- of aanmerkingen uit de zaal. 
Het financieel verslag 2018 wordt vastgesteld. 
 
Kascommissie 
De heren Jurjen Dijkstra en Peter van der Werf hebben het verslag doorgenomen. 
De stukken zijn doorgenomen, er zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. 
De eindconclusie van de controle is dat het verslag akkoord wordt bevonden. 
Er wordt aan de vergadering gevraagd om het bestuur/de penningmeester decharge te verlenen 
voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
De kascommissieleden worden bedankt voor hun werkzaamheden. 
De bestuursleden belast met de financiën worden bedankt voor hun inspanningen. 
 
Benoeming nieuw kascommissielid 
Peter van der Werf gaat nog een jaar door. Voor Jurjen Dijkstra moet vervanging komen. 
De heer Paul Palmboom wordt als nieuw kascommissielid aangesteld. 
 
Vaststelling begroting 2019 
De penningmeester neemt de begroting door. Voor 2019 is de begroting nagenoeg sluitend. 
De te ontvangen contributie is wat lager vastgesteld in verband met de tendens van een steeds 
lager ledenaantal. 
Er zijn geen vragen uit de zaal. 
De begroting 2019 wordt vastgesteld. 
 
6. Bestuurswisseling 
Jan Ferwerda is in de loop van vorig jaar afgetreden. Hij is niet aanwezig, maar hij wordt bedankt 
voor zijn werk voor het dorp met name op het gebied van verkeer en sport. 
Sandra Buith heeft het voorzitterschap overgenomen. 
Ali-Jetske Hoogland heeft zich als bestuurslid gemeld; ze wordt aangenomen in het bestuur. Ali-
Jetske stelt zich nog kort voor. 
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7. Voortgang werkgroepen Dorpsvisie “Tryntsje's Dream” 
Wonen en woonomgeving 
Prioriteit is om Oentsjerk als woondorp in een groene omgeving te handhaven. 
De gemeente is met een nieuwe woonvisie bezig, welke in de zomer wordt vastgesteld. 
Dorpsbelangen zijn gevraagd om hierover mee te denken. Henk Feenstra heeft zich aangemeld 
om mee in te participeren. De voorzitter vraagt of er meer gegadigden zijn; niemand meldt zich 
aan. 
Kernpunten van de woonvisie: 
• in elk deel van de gemeente moeten sociale huurwoningen zijn, nieuwe komen in Burgum; 
• aantal sociale huurwoningen zijn 2750 met een gemiddelde wachttijd van een jaar; 
• bouwen naar behoefte; 
• van belang om starters en jonge gezinnen in ieder dorp te behouden; 
• voorzieningenkernen zijn Burgum, Hurdegaryp en de Trynwâlden; 
• de woonomgeving schoon en veiling houden; 
• de omgeving moet uitnodigen tot beweging met wandel- en fietspaden etc. 
 
Bedrijvigheid en economie 
Prioriteit is een kleinschalig bedrijventerrein in Oentsjerk. 
De voorzitter schetst een terugblik. De eerste ideeën dateren van 1997. Er is een locatieonder-
zoek geweest uitgevoerd door Grontmij. De locaties Aldtsjerk en Ryptsjerk vallen af, locatie 
Hurdegaryp staat on hold i.vm. het tracébesluit. In 2005 is er gekozen voor de locatie aan de 
Sanjesreed met woon- en werkpercelen. 
Ook in 2004 heeft DB Oentsjerk haar ervaringen al gedeeld: overrompeling, geschrokken van de 
omvang, grote zorg omtrent ontsluiting van de Rengersweg, zorg om de verkeersveiligheid van 
de bewoners aan de Sanjesreed en het behoud van het landelijk karakter van het dorp. 
In de periode 2008-2018 liggen de plannen stil vanwege de economische crisis. Hierdoor heeft 
een aantal bedrijven een andere vestigingsplek gekozen. 
In januari 2018 is het plan weer opgepakt door gemeente en zakencub Trynwâlden zonder over-
leg met DB Oentsjerk. Er zijn vervolgens vanuit DB Oentsjerk verschillende gesprekken geweest 
met gemeente (ambtenaren en betrokken wethouder Hoekstra) en zakenclub en divers overleg 
met buurtverenigingen en aanwonenden. Ook is een enquête van aanwonenden verspreid via 
de buurtverenigingen. 
De huidige stand van zaken is dat er een voorontwerp bestemmingsplan ligt, waarmee de 
bestemming van het beoogde terrein wordt gewijzigd van agrarisch naar bedrijventerrein. De 
mogelijkheid is gegeven om een zienswijze in te dienen. Er zijn ongeveer 15 zienswijzen inge-
diend, waaronder door DB Oentsjerk. 
 
De zienswijze van DB Oentsjerk: 
De grootte van het bedrijventerrein is evenals in 2004 nog steeds bezwaarlijk (opoffering groot 
stuk landschap). Er zijn inmiddels leegstaande gebouwen van PTC+ met bestemming bedrij-
venterrein categorie 1 en 2 wat een alternatief zou kunnen zijn op het beoogde terrein; inbrei-
ding heeft de voorkeur boven uitbreiding, dit is ook het beleid van de provincie. De problema-
tische aansluiting met de Rengersweg blijft dan nog steeds een punt van zorg. Evenals zorg om 
verkeersveiligheid van de bewoners aan de Sanjesreed van de zorginstellingen en de hierdoor 
toenemende verkeersdrukte. 
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Aandacht voor het behoud van het open landschap en daarmee het landelijk karakter van ons 
dorp. 
De recreatieve waarde van de in 2012 aangelegde ruiterpaden wat onderdeel uitmaakt van een 
netwerk aan men en ruiterroutes in Noordoost Friesland. 
 
Uit de zaal komt de opmerking dat het de zienswijze van DB is. De voorzitter geeft aan dat de 
zienswijze van Dorpsbelangen naar aanleiding van diverse overleggen (zie bovenstaande) tot 
stand is gekomen. Dit wordt beaamd door enkele aanwezigen. De tijd was te kort om een vol-
ledige dorpsbrede zienswijze te formuleren vanwege de termijn van de gemeente van 6 weken 
om te reageren op ‘het voorontwerp wijziging bestemmingsplan van agrarische grond naar 
bedrijventerrein’. Dorpsbelangen betreurt het dat de gemeente het dorp en Dorpsbelangen als 
vertegenwoordiger daarvan onvoldoende heeft betrokken bij het huidige plan wat er nu ligt.  
De aanwezige vertegenwoordiger van GroenLinks wil nog geen mening van haar partij geven. 
Het ligt genuanceerd; ze zijn nog bezig met het formuleren van een mening. 
 
Tjalling Posthuma Linthorst, voorzitter van de zakenclub geeft aan dat op 75% van de kavels een 
optie zit. Het zijn ondernemers uit de Trynwâlden, kleine bedrijven die nu in de dorpskern 
zitten. Volgens Tjalling wordt de verkeersveiligheid juist beter omdat je het juist uit de dorpen 
haalt. 
 
Dolph Kessler, bewoner van de Sanjesreed en planoloog, heeft een zienswijze ingediend; hij is 
tegen. Hij vindt het doodzonde voor het gebied, dat eeuwenlang open is geweest; een belang-
rijke kwaliteit voor dit gebied. Als je eenmaal begint met bebouwing, weet je zeker dat het op 
den duur vol wordt gebouwd. 
Volgens hem is het een gelopen race: politieke partijen zullen het niet willen afblazen. Wil je 
het tegenhouden, dan moet je met een echt goed/alternatief plan komen. 
Dolph oppert een bedrijventerrein ten noorden van Aldtsjerk. Aldtsjerk wil graag woningbouw 
(aan het water), een bedrijventerrein en recreatie aanleggen; je kunt al deze onderdelen in één 
plan combineren. Hij adviseert een architect in te schakelen om een plan te ontwerpen en de 
discussie op gang te krijgen. DB Oentsjerk heeft financiële reserves die hiervoor aangewend 
kunnen worden aldus Dolph. 
 
De reactie van de voorzitter van de zakenclub hierop is dat verandering van locatie lange pro-
cedures zal geven. De ondernemers willen hier niet zo lang op wachten. Ze zullen wegtrekken 
uit het dorp. De vraag is of er dan nog animo zal zijn als Aldtsjerk zo ver is met het bedrijven-
terrein. 
 
Reactie van Ellen Kuiken:  
De reden waar het destijds met Aldtsjerk op afhaakte, namelijk aansluiting op de Centrale As, 
is momenteel voor ieder dorp aan de route van toepassing. Niet ieder dorp in de Trynwâlden 
hoeft een eigen bedrijventerrein(tje) te hebben. Er zijn al meerdere bedrijventerrein in de 
Trynwâlden; niet nodig om in Oentsjerk ook nog één te ontwikkelen. Het is een prachtig wan-
delgebied. Veel mensen maken gebruik van het ruiterpad.  
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Reactie van de heer Bosma: een bedrijventerrein geeft voordelen; mensen werken er; ze bren-
gen er zaken heen. Een bedrijventerrein houdt levendigheid in de Trynwâlden. Als er niets te 
doen is in het dorp, verdrijf je je eigen mensen uit het eigen dorp; zeer kwalijk. 
 
Reactie van Dirk Kuiken: Locatieverandering naar de leegstaande gebouwen van PTC+ is door 
een aantal mensen aangedragen in een zienswijze. Op de plattegrond van het bedrijventerrein 
is nog een deel leeg, bedoeld voor grotere bedrijven. Dat zal veel toevoer geven. Geruchten 
gaan dat Loonbedrijf De Haan zou willen verhuizen naar het bedrijventerrein wat door bewo-
ners als negatief wordt ervaren.  
 
Reactie van Tjalling Posthua Linthorst: Een bedrijf zoals de Haan zou hier inderdaad naar toe 
kunnen. De Haan zit nu midden in Gytsjerk en rijdt dus al door de dorpen; daar verandert 
wezenlijk niets in qua verkeersdrukte/overlast. 
 
In juni komt het in de raad; dan zal bij gemeente mogelijkheid zijn voor inspraak; door de 
gemeenteraad wordt een besluit genomen. 
 
Conclusie is dat er voor- en tegenstanders zijn, waarbij het uit de reacties uit de zaal lijkt dat 
de tegenstanders in de meerderheid zijn. Overleg met andere dorpen binnen de Trynwâlden en 
Hurdegaryp om mogelijkheden te onderzoeken vindt men van belang. Locatieverandering naar 
de leegstaande gebouwen van PTC+ en/of het bedrijventerrein ten noorden van Aldtsjerk lijkt 
een optie. 
 
De voorzitter rondt het onderwerp af; mensen met suggesties of die verder mee willen praten 
zijn van harte uitgenodigd. 
 
Verkeer en vervoer 
Samen met de andere dorpen die aan het traject liggen, is de Werkgroep 361 is opgericht. Het 
doel is om met provincie en gemeente tot plannen, aanpassing en herinrichting van de weg 
N361 te komen. Omdat Oentsjerk tot nu toe niet is opgenomen in de plannen, vinden er 
gesprekken plaats om de plannen te realiseren. De provincie is momenteel bezig met fase 1, 
waarin met name de afwaardering van de snelheid centraal staat. 
 
Voor de Rengersweg is een enquête uitgegaan, waar 212 mensen op hebben gereageerd. Het 
doel is om de Rengersweg terug te brengen naar een dorpsweg. 
Samenvatting van de uitkomsten: 
– de verkeerssituatie is niet veilig; 
– een krappe meerderheid is tegen het verlagen van de snelheid van 50 naar 30 klm; 
– de t-splitsingen bij de Harpspiler en de Dr. Kijlstraweg worden niet veilig geacht; 
– het kruispunt Wynzerdyk/Heemstrasingel (bij het café) is een verkeersplein, maar dat is niet 

duidelijk; 
– de rotondes bij de Van Haersmasingel en Douwelaan worden als veilig ervaren. 
 
Als oplossing voor de t-splitsing bij de Harspiler wordt aangedragen een rotonde met ruimt 
voor een fietspad en aan de Rengersweg aan de westkant van de rotonde een foetspad aanleg-
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gen. Als tweede (minder gewenste) optie het duidelijker aangeven van het vervolgen van het 
fietspad met behulp van kleuren, verhoging in het asfalt en haaientanden. 
Als verbetering van de t-splitsing bij de Dr. Kijlstraweg wordt aangedragen het verlagen van de 
hoogte van de heggen aan weerszijden en verbetering van het foetspad. 
 
Naar aanleiding hiervan zijn de opmerkingen uit de zaal: 
• hoe verhoudt een dorpsweg zich verhoudt met de bestaande rotondes; 
• rotondes zijn niet veilig; 
• rotondes zijn niet mooi voor een dorpsweg; 
• het bestaande asfalt nodigt uit om snel te rijden; 
• klinkers haalt de snelheid er uit; 
• klinkers geeft een dorpskarakter en is rustiger; 
• nadeel van klinkers is dat het meer lawaai geeft; 
• d.m.v. kleuren op het wegdek kun je een fietsstrook aangeven; werkt snelheidsverlagend. 
 
Natuur, milieu, recreatie en toerisme 
Karel van der Linden van Groenkerk krijgt het woord en geeft een toelichting op de activiteiten. 
De bijenweide is afgelopen voorjaar opnieuw ingezaaid samen met de cliënten van It Aventoer. 
In het najaar wordt de bijenweide weer gemaaid met de zeis. Daar zit een positieve ontwikke-
ling in; het wordt steeds drukker; erg leuk. Mensen die interesse hebben zijn van harte welkom. 
Aan It Medsje ligt de fruit-te-overtuin. Deze bestaat al zo'n 6 jaar. Momenteel staan de bomen 
en planten prachtig in bloei. In najaar kun je er fruit halen. 
Uit de zaal komt de vraag of er ook bloemen in de perken langs de wegen kunnen komen in 
plaats van de grasstroken. Er wordt voorgesteld om dit als buurtvereniging op te pakken en/of 
zelf met de gemeente kort te sluiten. 
 
Dirk Kuiken geeft een toelichting op Tûk, de elektrische deelauto voor de Trynwâlden. Dit pro-
ject is opgestart in 2018 met als doel om het aantal auto's te verminderen, hetgeen goed is voor 
het milieu. Stichting Tûk is eigenaar van de auto('s), die gestald staat bij Olijnsma in Gytsjerk. 
De bedoeling is om reserveringen via een app/webside te laten lopen. Er wordt momenteel 
gekeken of er een abonnement ontwikkeld kan worden. Er is subsidie van € 35.000,-- toegekend 
voor aanschaf van een tweede auto met een grotere actieradius. 
Er staat een laadpaal bij de AH in Gytsjerk. Het is de bedoeling dat er een tweede laadpaal in 
Oentsjerk komt. Er worden suggesties gevraagd waar die moet komen. 
Uit de zaal komt geluid dat het mooi zou zijn als de tweede auto Oentsjerk als standplaats 
krijgt. 
 
Jitske Stavenga geeft een toelichting op Trynergie. 
Trynergie heeft als belangrijkste doelen: opwekken, besparen en leveren. 
Opwekken kan: 
– op eigen dak 
– op andermans dak  
– grootschalig opwekken via daken bijvoorbeeld op het dak van pand Bijlsma 
Opwekken via andermans dak staat on hold, omdat het onduidelijk is wat het rendement van 
de overheid zal zijn. 
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Besparen: 
– Energiescan door Energieloket; 
– via Buurkrachtavonden: waar kun je mee besparen, bespreken van nieuwe oplossingen; 
– check via de warmtecamera; kun je warmtelekken mee opsporen. Klanten van Trynergie 

kunnen kosten een scan laten uitvoeren, leden betalen € 35,--, niet-leden betalen € 50,--. 
 
Trynergie heeft begin 2018 120 klanten en eind 2018 130 klanten. 
Met de opbrengst worden projecten gesteund binnen de Trynwâlden voor Mienskipsdoeleinden 
op gebied van duurzaamheid en leefbaarheid. Mienskipsfreonen zijn The Joysingers, Prot. 
Gemeente H'garyp, BOB-gebouw, Stichting Trynwâlden op de kaart. 
Hurdegaryp doet intussen ook mee; zij hebben zelf geen energiecoöperatie.  
Momenteel loopt een nieuw project met de Noardelike Fryske Wâlden. 
Trynergie heeft een goed en stabiel bestuur, maar nieuwe mensen zijn van harte welkom. Meld 
je aan! 
 
Voor recreatie is nieuw beleid in Visie Toerisme en Recreatie Noordoost Fryslân. De gemeentes 
Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen hebben de dorpsbelangen uitgenodigd om te inventariseren 
wat op het gebied van toerisme belangrijk wordt gevonden. Ook ondernemers en raadsleden 
zijn uitgenodigd. 
Speerpunten voor onze omgeving zijn: 
– promotiemateriaal ontwikkelen om meer toeristen te trekken; 
– toeristische informatiepunten professionaliseren; 
– route infrastructuur voor wandelen en fietsen verbeteren; 
– ontwikkelen van twee belevingsroutes. 
 
Het proces heeft nog niet tot concrete acties geleid. 
 
Zorg en welzijn 
- - 
 
8. Mogelijkheid tot het inbrengen van aandachtspunten voor de nieuwe dorpsvisie 2020 
Op dit moment is er nog niemand die punten naar voren brengt. Als iemand hier verder over 
mee wil praten, is diegene van harte uitgenodigd. Je kunt ook ideeën in de ideeënbus doen. 
 
9. Mogelijkheid tot het inbrengen van aandachtspunten richting de gemeente 
Ook hiervoor geldt de uitnodiging of de optie om ideeën in de ideeënbus te doen. 
Tegenwoordig is er regelmatig contact met de gemeente. 
 
10. Rondvraag 
Uit de zaal komt de vraag of er steun is voor ontwikkeling van de nieuwe dorpsvisie? Er is inder-
daad steun van Doarpswurk, die ook meedenkt met de projectgroep voor aanpassing van de 
Rengersweg. 
Verder is er de vraag of er parkeerhavens bij de Hofwegen kunnen komen. Er wordt aangegeven 
dat de vraag wordt meegenomen bij het verkeer. 



Technisch Bedrijf
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Uit de zaal komt de opmerking dat winkelgelegenheid naar Gytsjerk zou gaan, maar de zorg in 
Oentsjerk zou blijven. Nu blijkt de tandartspraktijk naar Gytsjerk te verhuizen. Meneer geeft aan 
dat het in strijd zou zijn met beloftes. Hoe ervaren anderen dat? Oud-huisarts Reitsma geeft aan 
dat die belofte hem niet bekend is. 
 
11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
Na de pauze geeft oud-medewerker van It Fryske Gea, Albert Ferwerda een interessante en zeer 
enthousiaste lezing over Noard Fryslân Bûtendyks. De voorzitter bedankt Albert Ferwerda en 
overhandigt hem als dank een attentie.

Zin om stuurman of stuurvrouw te worden? 
 
Ben je sportief, houd je van water, ben je graag buiten en 
heb je het in je om een sloep met zes roeiers aan te 
sturen? Of heb je ervaring met roeien/ sturen en wil je 
daar anderen een plezier mee doen? Dan is de 
Sloeproeivereniging Bartlehiem (SRVB) op zoek naar jou! 
Wij zijn een gezellige club met circa 20 roeiers. De 
meesten komen eens in de week roeien. Dat kan op 
maandag-, woensdag- en donderdagavond of op zater-
dagochtend. Onze sloep Bartle ligt bij scheepswerf 
Bartlehiem.  
De kunst van roeien is gelijk roeien. Techniek is nog belangrijker dan kracht. Daarom is er een 
stuurman of stuurvrouw nodig die bij het roer staat, aanwijzingen geeft, een trainingsschema 
volgt en iedereen in het ritme houdt.  
 
Wat verwachten we van jou? 
• Je bent niet voor een kleintje vervaard (weer en wind). 
• Je bent 1 keer in de week, minimaal 1 keer in de 2 weken beschikbaar, het liefst op een vaste 

dag. Bijvoorbeeld: maandag, woensdag of donderdag van 19.15 tot 21.15 uur,  zaterdag van 
8.15 tot 10.15 uur. 

• Je hebt affiniteit met bootjes, water en sturen. 
• Je vindt het leuk om te coachen en mensen verder te krijgen dan waar ze waren. 
• Je hebt tijd en energie om je de techniek van het roeien en sturen eigen te maken. 
 
Wat bieden we jou? 
• Prettig gezelschap en een heel plezierige sfeer. 
• Een training (1 dagdeel) over de principes van het sloeproeien en het sturen. 
• Begeleiding en coaching, in combinatie met andere sturen 
 
Is deze sportieve activiteit iets voor jou?  
Neem dan contact op met de SRVB, Corien Lambregtse, voorzitter,  
T: 06 303 97 124 | E: info@srvb.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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