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*Voyage voyage
‘Au dessus des vieux volcans
Glissent des ailes sous les tapis du vent
Voyage voyage, éternellement’

Vanmorgen in de bus was ik dicht bij de vakantie. Het was heel rustig met slechts drie
passagiers. Lijn 51 naar Leeuwarden is tegenwoordig slecht bezet. Geen scholieren in
de spits maar een enkeling op weg naar zijn werk. En stil ook want het blijft lastig
praten met een bedekt gezicht op meters afstand. De gelegenheid om weg te dromen.
Het liedje uit de luidspeakers bracht mij op de vakantie van deze zomer. Ik zag het al
voor me; Frankrijk! Nu wij uit de crisis lijken te komen, worden de corona- maatregelen versoepeld en wordt ook het buitenland opengesteld. Met beperkingen maar ook
in Frankrijk hoef je niet de drukte op te zoeken. Er blijft veel over om te bekijken voor
de toerist. Maar ook zalig niets doen en met de kont in een rivier zitten. In de regel is
bij terugkomst het bovendeel van mij lichaam bruin; het andere heeft onder water
gezeten.
De kinderen gaan nog mee dit jaar. Ik heb ze moeten beloven een andere bestemming
te zoeken dan Frankrijk, maar ik vraag mij af of ze het verschil zullen merken. Want de
kopjes gaan gebogen over het beeldscherm bij vertrek. Nog erger; zelfs voordat we vertrekken, zitten zij al in de auto met hun toestel in de hand. In contact met ik weet niet
wie of wat. Maar ik kan flink doortrappen dus mij hoor je niet. Als wij aan het eind van
een lange dag aankomen, krijg ik steevast de vraag; ‘zijn we er al’? De verbazing staat
op hun gezicht. Tijd vliegt wanneer je plezier hebt!
Als de zon hen de volgende ochtend uit de tent brandt, hebben wij het ontbijt al staan
en zit er volop stroom in de mobieltjes. Geen tijd om na te denken met ook het zwembad om de hoek. Want daar hebben we wel voor gezorgd; grote glijbanen, volop vertier en vrienden bij de hand. Met de barbecue op anderhalve meter. Dat komt goed!
Eens kijken of ik door de mand val.
Gerard Klijn
*Voyage voyage- Desireless
Inleverdatum kopij volgende nummer: 11 SEPTEMBER 2020
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Nieuw kantoor voor Thuiszorg Patyna in Gytsjerk
Begin juni verhuist Thuiszorg Patyna van Heemstra State in Oentsjerk naar een nieuw
kantoor aan de Koartedyk in Gytsjerk.
‘Met het nieuwe kantoor willen we beter zichtbaar zijn’ legt wijkverpleegkundige
Sandra van Gorsel uit. ‘Zodat mensen, die meer willen weten over de zorgmogelijkheden, op een laagdrempelige manier bij ons binnen kunnen lopen. Bovendien is Gytsjerk
een centrale plek in onze regio’.
Thuiszorg Patyna levert 24 uur per dag, 7 dagen per week, zorg aan thuiswonende
ouderen. In de regio Trynwâlden levert Thuizorg Patyna zorg aan gemiddeld 100 cliënten. De zorg wordt geleverd door drie kleine teams. Door de grote vraag breidt men
het werkgebied zelfs uit. ‘We gaan ons nu óók richten op plaatsen als Hurdegaryp’.
Voorlopig zullen medewerkers van Thuiszorg Patyna ook nog één keer per week in
Heemstra State in Oentsjerk zijn voor vragen of advies. Het spreekuur is op donderdagochtend van 10.30 - 11.30 uur.
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Guilty pleasure
We hebben allemaal wel guilty pleasures en van mij is dat schommelen bij
Stania State vroeg op de ochtend.
Even weer dat gevoel wat je als kind
had, onbevangen en zorgeloos. Zo
hoog mogelijk gaan, en dan lekker
achterover hangen bij het uit schommelen.
Het was vorig jaar in de zomer dat ik
weer eens mijn schommel opzocht.
Het beloofde een mooie zomerdag te worden en ik genoot van het ruisen van de
wind door die prachtige hoge bomen. Het fluiten van de vogels, het bos was even
van mij. De schommel wacht op mij, ik ga zitten en het genieten kan beginnen. In de
verte zie ik een man aan komen lopen. Hij is nog te ver weg om te herkennen, maar
zwaait naar mij. Misschien iemand die mij kent? Geen idee; ik schommel weer
verder.
De man die naar me zwaaide loopt vastberaden mijn kant op maar ik herken hem
nog steeds niet. Dan is hij dichtbij genoeg om zijn gezicht te zien, zijn glimlach trekt
een heel klein beetje weg. En dan komt de opmerking: ‘oh, jij bent een oudere
vrouw’! Haha, ‘ja, inderdaad dat ben ik ’! Maar hoezo? Hij bleek teleurgesteld want
hij verwachtte een jonge vrouw op de schommel hahaha. Och wat sneu voor deze
man, wat was hij eigenlijk van plan geweest? Welke geweldige plaatjes had hij al in
zijn hoofd en dan de teleurstelling en ook verbazing. Een oudere vrouw op een
schommel, hij vond het vreemd. Maar we raakten in gesprek en hij vertelde dat hij
kinderen had. Waarop deze ‘oudere vrouw’ hem vertelde dat wanneer hij speelde
met zijn kinderen, vooral niet moest vergeten om maar gewoon kind te zijn samen
met je kinderen. Verlies dat gevoel nooit, het is zo kostbaar. Gewoon van moment
naar moment, genieten van het zijn op dat moment. En ga ook eens schommelen en
doe alsof je weer dat kind bent, het is fantastisch!
Lokke Spoelstra
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Voetballen bij de VC Trynwâlden? Doen!!!
Woon je in de Trynwâlden of omgeving en lijkt voetballen in een
team je leuk, dan ben je bij de VC Trynwâlden aan het juiste
adres. VC Trynwâlden is de voetbalclub van de Trynwâlden. De
voetbalclub speelt en traint op het sportcomplex in Oentsjerk.
Op zaterdag is het altijd een drukste van jewelste op het complex. Jongensteams, meidenteams en gemengde teams spelen
dan wedstrijdjes.
De club beschikt over een modern kunstgrasveld, zodat er altijd getraind en gespeeld
kan worden. Ook is er een mooie kantine waar je na de wedstrijd gezellig kan napraten met je teamgenoten over de wedstrijd en andere zaken. In de ‘koude’ wintermaanden traint de jongste jeugd in de zaal in de sporthal in Oentsjerk. Ook wordt er
dan een zaalcompetitie gespeeld met verenigingen uit de buurt.
Vanaf 7 jaar kan je al in teamverband wedstrijden spelen tegen
andere teams. Wanneer je wilt kennis maken met het voetballen
bij de VC Trynwâlden, meld je dan aan via het volgende mailadres: ledenadministratie@vctrynwalden.nl. Graag je naam, leeftijd en telefoonnummer erbij vermelden. Je mag al komen trainen
als je in groep 3 zit!
Je kan drie keer een proeftraining volgen. Wil je daarna lid
worden, dan ontvang je een formulier om officieel lid van onze
mooie club te worden. Hopelijk tot ziens op het sportcomplex in
Oentsjerk bij voetbalclub VC Trynwâlden!

Haiku
het vrolijkste geel
in een waterrijk weiland
boterbloemenzee
Sibo
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Van de scholen
De school waarin we samen met ouders/verzorgers door
middel van aandacht voor elkaar, effectieve directe instructie
en thematisch onderwijs alle kinderen alle doelen willen
laten behalen om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op
het vervolgonderwijs!
Efkes byprate…
Ze zijn weer terug! Ze zijn er allemaal weer, alle kinderen van De Opstap zijn sinds 8
juni weer allemaal de hele week op school. Het team van De Opstap is heel blij dat
we alle kinderen weer op onderwijs op school mogen geven na een lange periode van
onderwijs op afstand via de computer en een aantal weken waarin we met halve groepen hebben gewerkt.
Wat is het fijn dat iedereen er weer is en wat voelt het ook weer snel als vanouds om
de kinderen door de gang te zien lopen, te horen kwebbelen met hun vrienden en ze
te horen zingen als er een klasgenootje jarig is. Pas nu de kinderen er weer zijn besef
je je pas goed in wat voor een bizarre tijd we momenteel leven en wat voor een impact
de Corona crisis heeft gehad in de maanden dat de kinderen noodgedwongen thuisonderwijs kregen en de leerkrachten vanuit huis het onderwijs verzorgden.
We zijn weer vol in bedrijf en proberen in de laatste weken van dit schooljaar een goed
beeld te krijgen van het niveau van de kinderen en wat de invloed van de gedwongen
afwezigheid is geweest op zowel de cognitieve ontwikkeling als de sociaal emotionele
ontwikkeling. Op basis van alle toetsen en observaties brengen we nu in beeld waar
de mogelijke aandachtspunten liggen zodat we in het nieuwe schooljaar optimaal van
start kunnen gaan en we gericht aandacht kunnen schenken aan eventuele achterstanden.
En natuurlijk we zijn ook druk bezig om het schooljaar voor de kinderen op een fijne
wijze te kunnen afsluiten door de kinderen in de laatste week een aantal activiteiten
aan te bieden waar ze later met veel plezier op kunnen terugkijken. Het schooljaar
2019-2020 zal later worden herinnerd als het schooljaar waarin de Corona crisis ervoor
zorgde dat onze kinderen lange tijd niet naar school konden gaan. Dat heeft grote
gevolgen gehad voor de school, de kinderen en de ouders/verzorgers.
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Reclame maken voor jezelf valt nog niet mee...

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

Crreeativiteit in de
Oude M
Meelkfabriek
in Gytsjer
Gy rkk!

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

Gytsjerk • 088 023 4444 • www.basticom.nl
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Terugkijkend op de laatste weken wil ik u graag zeggen dat ik onder de indruk ben van
de flexibiliteit van de kinderen en de leerkrachten. Steeds opnieuw werden ze voor een
nieuwe situatie geplaatst. Een situatie die voor iedereen nieuw was. De wijze waarop
de kinderen en het team daarmee omgegaan zijn en nog steeds omgaan heeft grote
indruk op me gemaakt. Los van bestaande structuren werden er binnen no-time
nieuwe opties verkend en uitgevoerd. De kinderen en hun ouders gingen hier naadloos in mee. Iedereen deed datgene wat nodig was. In de afgelopen maanden is
wederom gebleken dat we er met elkaar voor elkaar kunnen en moeten zijn.
Ik hoop dat eenieder in de komende zomerperiode mag genieten van een welverdiende vakantie. Een vakantie waarin er genoten kan worden van mooi weer en van
het samenzijn binnen de familie en de vriendenkring. Velen hebben in de afgelopen
maanden contacten moeten ontberen. Laten we hopen dat we allemaal weer snel de
contacten met iedereen kunnen onderhouden op de wijze waarop we dat gewend
waren. Namens het voltallige team van De Opstap wens ik u allen een fijne zomer toe.
Met vriendelijke groet,
Kees Flikkema, directeur OBS De Opstap

CBS Paadwizer
Gelukkig mochten de kinderen na de meivakantie
weer (gedeeltelijk) naar school. Wat fijn om alle kinderen na 8 weken weer te mogen ontmoeten. Wat zijn
ze dan alweer veranderd en gegroeid! Voor de kinderen en de juffen en meester was het allemaal even
wennen, maar het was ook al snel weer gewoon.
Lekker samen spelen, werken en leren. Af en toe met
een plexiglas scherm er tussen, maar wel gewoon “live”. Het thuisonderwijs was er ook
nog gedeeltelijk, omdat de kinderen nog niet volledig naar school mochten gaan.
Vanaf maandag 8 juni gingen de basisscholen weer helemaal open. Omdat de coronacrisis nog niet voorbij is, blijft het van belang ook nu zorgvuldig met de richtlijnen
om te gaan. We volgen een protocol waarin een aantal praktische aspecten rondom
veiligheid en hygiëne zijn vastgelegd. Wij zijn blij dat we het reguliere onderwijs weer
op kunnen pakken. We kijken uit naar een paar mooie schoolweken met volledige klassen tot de zomervakantie!
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Diner of kom Picknicken in het park!
Bekijk alle mogelijkheden op www.staniastate.nl
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Schoolontwikkeling
Voor nu zijn “samen” en “met elkaar” voor ons belangrijke begrippen waar we ons op
willen richten. In deze eerste periode na de heropening van de school ligt de focus uiteraard op het welbevinden van de kinderen en hun sociale veiligheid. De komende tijd krijgen de leerkrachten goed in beeld wat de nieuwe beginsituatie van de
leerlingen is. We ontdekken wat het thuisonderwijs de leerkrachten en de leerlingen heeft opgeleverd. Ook
eventuele negatieve effecten komen in beeld.
In de vorige uitgave van de Koeketromp heeft u al kunnen lezen dat we nadenken hoe
we het onderwijs in de midden -en bovenbouw anders kunnen organiseren. We willen
de nieuwe manier van werken, die we in de groepen 1/2/3 al naar tevredenheid toepassen, voortzetten in de midden- en bovenbouw (groepen 4/5 en 6/7/8). Het plan is
al met de AR/MR besproken en zal in week 26 aan de ouders gecommuniceerd worden.
Leerlingvolgsysteem toetsen
Kinderen en ouders zijn gewend dat we twee keer in het jaar toetsweken hebben om de
ontwikkeling van onze leerlingen te volgen en te kunnen evalueren hoe wij het als
school “doen”. U zult begrijpen dat het dit jaar anders is. We zijn heel blij dat we “onze”
kinderen na een periode van digitaal onderwijs weer op school hebben en dat leerkrachten in de (nu kleine groepen) het fijn vinden om weer fysiek les te kunnen geven.
Tijdens deze lessen wordt goed geobserveerd hoe het staat
met de ontwikkeling en hoe kinderen de lesstof hebben
opgepakt. Lessen worden direct afgestemd op wat nodig is.
We willen de laatste schoolweken van dit jaar graag besteden
aan het geven van onderwijs en niet aan het afnemen van
toetsen. We hebben daarom de keus gemaakt om de toetsen
in september af te nemen (dit is stichtingsbreed zo afgesproken). In het nieuwe schooljaar nemen we van 7 t/m 17 september de welbekende toetsen af en de bevindingen
hebben direct consequenties voor de afstemming van het onderwijs. We plannen volgend schooljaar ook de reguliere toetsmomenten in januari 2021 en mei/juni 2021.
Activiteiten: sportdag, schoolreisje en schoolkamp
De sportdag gaat dit jaar, tot onze spijt, niet door. De schoolreizen voor groep 1 t/m 6
en het kamp voor groep 7 kunnen dit jaar ook niet door gaan. Voor groep 8 wordt er
een alternatief “kamp” georganiseerd, zodat de kinderen op een waardige manier
afscheid kunnen nemen van hun basisschoolperiode.
Een hartelijke groet van het team en de kinderen van de Paadwizer!
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Een pot met geld voor de Fûgelhelling!
Op 10 juni was het eindelijk zover, de pot met
geld van: Elsa, Lotte, Roos, Marinte en Lieke
kon worden afgeleverd bij de Fûgelhelling.
Het begon met zomaar een los idee van een
paar meiden om iets te organiseren voor een
goed doel: ‘we willen iets doen waarmee we
geld kunnen ophalen en dat geven aan een goed doel in de regio’. Op eigen initiatief
kwamen de 5 meiden bij elkaar en bespraken zij de te ondernemen acties. Daaruit
bleek dat ze iemand nodig hadden die hen kon helpen dit te organiseren. Diegene was
Alie Klompmaker van ‘Kearn’ beslisten de dames en het contact in de vorm van een
aandoenlijke hulpvraag (per brief) werd geregeld.
Alie stapte er graag in vanuit haar rol en er werd een aantal keer overlegd gepland in
buurthuis BOB. Naast de losse en individuele initiatieven werd gewerkt aan iets groters: een open middag / markt op zondag 8 maart. In de weken er naartoe werd naar
hartenlust geknutseld en er ontstonden uiteenlopende ideeën om het geld bij de
bezoekers uit de beurs te krijgen.
De sfeer zat er goed in en na een opening waarin de meiden nog eens vertelden
waarom en hoe ze tot deze middag zijn gekomen ging de verkoop los. Al met al werd
een flink bedrag opgehaald van ruim €425,- een prachtige prestatie! Vanwege de
corona-crisis werd het langsbrengen, de kers op de taart, corona-proof georganiseerd
en uitgesteld tot 10 juni. Hetty Sinnema, beheerder van de Fûgelhelling stond bij het
hek te wachten waar de overdracht zou plaatsvinden. De meiden vertelden haar hoe
een éen ander tot stand was gekomen en ook waarom juist voor de Fûgelhelling was
gekozen. Hetty was blij verrast met zo’n mooi bedrag en verzekerde de meiden dat het
goed terecht zou komen. Tevens bood zij de meiden aan om later dit jaar, als alles
weer kan en mag, langs te komen.
Terug naar huis blijkt dat alweer gebrainstormd wordt over een volgende actie, we
kijken er nu al naar uit!
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Afhaalmenu’s voor 2 - 3 personen
voor € 18,50
Elk weekend een lopend buffet voor € 11,75
(Van tevoren reserveren)
Openingstijden:
Alle feestdagen 11.00 - 22.00 uur. Maandags gesloten.
Dinsdag t/m donderdag 16.00 - 21.00 uur
Vrijdag 11.00 - 21.00 uur
Zaterdag en zondag 11.00 - 22.00 uur

Nieuwestraatweg 2, 9061 CL Gytsjerk (Giekerk), Tel. 058 - 2563820
www.orientalgiekerk.nl
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Dorpsbelangen - Tryntsjes Dream 2.0
Onze huidige dorpsvisie Tryntsjes Dream loopt dit jaar ten einde. Wat wordt onze
nieuwe droom voor Oentsjerk? Wat vinden we belangrijk om te behouden en wat
vinden we belangrijk om te ontwikkelen?
Om dat te bepalen zijn we dit jaar gestart met gesprekken over de dorpsvisie voor de
komende jaren. In het eerste kwartaal van 2020 hebben we een aantal bijeenkomsten
gehouden. Eind januari zijn we gestart met een bijeenkomst met dorpsbewoners uit
alle buurten van Oentsjerk. Iedere buurt was vertegenwoordigd door meerdere
mensen. Alle thema’s uit de huidige dorpsvisie zijn we in 6 gespreksrondes met kleine
groepen bij langs gegaan:
1. Wonen en woonomgeving
2. Bedrijvigheid, economie en voorzieningen
3. Verkeer en vervoer
4. Natuur, milieu, recreatie en toerisme
5. Zorg en Welzijn
6. Verenigingsleven en vrijwilliger
In februari zijn we samen met Alie Klompmaker van KEaRN Welzijn in gesprek gegaan
met een groep kinderen van groep 7/8 van de Paadwizer en de Opstap. Zij zijn onze
toekomst. Ze bouwden het ideale dorp, ze gaven op de kaart van Oentsjerk de plekjes
aan waar het fijn spelen is, veilig/onveilig, schoon/vies. En we deden een gesprek op
voeten over: ‘als ik de baas was van Oentsjerk zou ik..’ We eindigden de middag met
(partici)pizza.
Ook hebben we jongeren tussen de 12 en 18 jaar benaderd om een enquête in te
vullen, omdat we het belangrijk vinden om in de nieuwe dorpsvisie voor de komende
jaren de stem van jong en oud te verenigen. Maar liefst 28 jongeren hebben de moeite
genomen om deze in te vullen.
Met alle input updaten we de huidige dorpsvisie: Tryntsjes Dream 2.0. De bedoeling
was om eind maart in de ledenvergadering een uitgebreide presentatie te geven en
samen de dorpsvisie verder te concretiseren. Vanwege de Corona-maatregelen kon
deze bijeenkomst niet doorgaan. In het beeldverslag gemaakt door Wouter Nijman uit
Mûnein (freelance grafisch vormgever en creatief dtp’er) kunt u zien wat de belangrijkste items zijn die uit de gesprekken naar voren zijn gekomen. Tijdens de jaarvergadering zullen deze punten verder worden toegelicht.
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Huishoudelijke thuiszorg
Schoonmaak bedrijf/kantoor
Boodschappen aan huis

Staniasingel 14 9062 GM Oenkerk | M: 06-15336041 | www.schoonmaaktrynwalden.nl
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De dorpsvisie is onze leidraad voor gesprekken met de gemeente (of andere overheden). Maar ook een visie waarmee op initiatieven of plannen vanuit de overheid gereageerd kan worden. Daarnaast is de inzet van het DB om met een dorpsvisie een beter
beeld te krijgen van wat er bij de bewoners en bedrijven in Oentsjerk leeft.
Alle overleggen met de gemeente zijn vanaf eind maart gecanceld.
Na de zomervakantie willen we de draad weer oppakken. We nodigen u dan ook van
harte uit op de jaarvergadering op 9 oktober om 20.00 uur in Stania State.
Bestuur Dorpsbelangen
Sandra Buith, voorzitter
Niek Hagoort, penningmeester
Ank Schepp-Beelen, secretaris
Ali-Jetske Hoogland
Albert Schaafsma
Ineke Kooistra
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Meer gemak
op loopafstand
Van Haersmasingel 4A • 9062 CB Oenkerk
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Sanjesfjild – Waar staan we en hoe nu verder?
Wie een jaar geleden had kunnen voorspellen hoe de wereld er nu, een jaar later, bij
zou liggen, was koopman geweest. Wie meer dan 10 jaar geleden bij de aanname van
het plan bedrijventerrein Sanjesfjild had voorspeld dat het een race tegen de klok met
bijna onneembare hindernissen zou worden, was voor simpel verklaard. Tal van
onvoorziene ontwikkelingen hebben zich intussen voorgedaan; wie ze ontkent heeft
oogkleppen op gehad. En nu? Waar staan we nu en hoe gaan we verder?
De wil om te luisteren ontbrak
Vooropgesteld moet gemeld dat de communicatie tussen ons dorp Oentsjerk respectievelijk Dorpsbelangen Oentsjerk enerzijds en de gemeente Tytsjerksteradiel anderzijds, over dit heikele onderwerp geen schoonheidsprijs verdient. Al op 28 juni 2019
hebben we de gemeenteraad en het college gevraagd mee te werken aan een bijeenkomst waarin alle partijen, zowel voor- als tegenstanders en andere belanghebbenden
hun motieven en meningen naar voren konden brengen en verduidelijken, met de
bedoeling te komen tot een breed gedragen plan, waarin de meerderheid van de
bewoners zich zou kunnen vinden; een basis voor de besluitvorming in de gemeenteraad. Een schriftelijke reactie hebben we niet gekregen. Pas na tussenkomst van de
griffie hebben we een mondelinge mededeling mogen aanhoren van de wethouder in
de gemeenteraad, gehouden op 31 oktober 2019, dat ze wil meewerken aan een werkbezoek. Op 14 februari 2020 hebben we onze vraag nogmaals voorgelegd, waarop we
een afwijzende schriftelijke reactie ontvingen. De motivatie was dat de ruimtelijke
procedure voor het bedrijventerrein niet kan worden stopgezet en daarom ambtelijke
betrokkenheid niet gepast is. Daar hadden we ook niet om gevraagd. Wel om verduidelijking. Het is maar wat je wilt lezen; d’r is altyd wol in ferlechje te finen.
Opmerkelijk is wel dat we een maand later (23 maart 2020) een brief ontvingen met
aanpassingen van het plangebied Sanjesfjild.
Op zoek naar een breed gedragen oplossing
Wij hebben het college laten weten de afwijzing in hoge mate te betreuren. Dorpsbelang
Oentsjerk is niet tegen het bedrijfsleven, maar zoekt een breed gedragen oplossing.
Zakenclub Trynwâlden, Actiegroep Behoud Sanjesfjild en DSR hebben wel een constructieve houding getoond. Iedereen is het erover eens dat lokale ondernemers geholpen
moeten worden. Beleggingsmaatschappijen, stamrecht-, pensioen bv’s, vastgoedbeleggers en -speculanten kwalificeren we overigens niet als ondernemer in dit verband.
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Minimale aantasting van het landschap
Globaal bestaan er met name meningsverschillen over de omvang van het bedrijventerrein. Onze voorkeur gaat uit naar een beperkt aantal kavels, met name voor woningen met loodsen, dicht tegen de huidige bebouwing aan, en de resterende loodsen
ondergebracht in bedrijfsverzamelgebouwen resp. boxen van DSR, op het terrein van
de voormalige praktijkschool, ter vervanging van de thans leegstaande opstallen.
Daardoor wordt het bestaande beeld van Sanjesfjild, het huidige landschap, zo weinig
mogelijk aangetast. Als Dorpsbelang pleiten wij ervoor dat ons de tijd wordt gegeven
voor het ontwikkelen van de Dorpsvisie die aansluit bij de actuele maatschappelijke
ontwikkelingen.
Leefbaarheid en duurzaamheid samen: het kan
Leefbaarheid en duurzaamheid in de meest brede zin staan voor de regio Trynwâlden
hoog op de agenda. Actualisering van de plannen voor Sanjesfjild kunnen daarin
worden meegenomen. Onze nationale wetgever heeft recent kaders opgesteld, zoals
PAS en PFAS, die aansluiten op dit agendapunt. Meer specifiek voor onze regio is de
bescherming van vogels. We refereren aan de oproepen in de LC (20 december 2019),
de kwalificatie van Important Bird Area SOVON Vogelonderzoek en Vogelbescherming
Nederland.
Toen en nu: een wereld van verschil
Ook onze gemeenschap heeft last van de Covid-19-crisis. De vergaande gevolgen voor
het maatschappelijk leven tekenen zich steeds duidelijker af. Omdat niet alleen de
financiële sector wordt geraakt, is de verwachting dat de impact groter zal zijn dan de
crisis van 2008. Wij vragen ons daarom af of de door het college en de Zakenclub
genoemde concrete belangstelling voor 13 kavels nog wel actueel is. Wij hebben het
college in overweging gegeven de concrete belangstelling te updaten en ons te informeren, alvorens de planvorming door te zetten.
Samen willen we verder
Onze intentie is nog steeds met geïnteresseerde gemeenteraadsleden en wethouders
een bijeenkomst te organiseren, waarbij de locaties aan de Sanjesreed bezocht zullen
worden. Dat kan nu nog niet. De bijzondere omstandigheden nopen tot omzichtigheid
en voorzichtigheid. Te zijner tijd nemen we weer contact op met de griffie. We hopen
tijdens de Algemene Leden Vergadering van 9 oktober a.s. (schrijft u het even op in
uw agenda) hier op terug te kunnen komen.
Oentsjerk, 12 juni 2020
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20. Kunst en erfgoed in Oenkerk
Kaetsjemuoibos, hakhout en sprokkelen
De Trynwâlden bestonden ooit uit onontgonnen
gronden. Door de gunstige ligging op hoge zandgrond zijn hier boerderijen, states, dorpen, gehuchten en havens aangelegd. Stania State werd in later
eeuwen vervangen door een ander gebouw, zoals
meer states. Andere states in de Trynwâlden werden
voorgoed afgebroken. Bij de buitenplaatsen hoorde
de aanleg van siertuinen, groentetuinen en vruchtboomgaarden en productiebossen of houthakbosjes,
al of niet in de directe omgeving. In Oentsjerk ligt de
Kaetsjemuoiwei, de straatnaam uit 1949 verwijst naar
het nabijgelegen Kaetsjemuoibos, het eeuwenoude
Kaetsjemuoipad en Kaetsjemuoiland.
Het Kaetsjemuoibos ligt achter Stania State in het
oosten van Oentsjerk en wordt nog in ere gehouden
als cultureel erfgoed en beheerd als een hakhoutbosje zoals in de tijd van de Van Sminia’s. De oorspronkelijke hakhoutbosjes Grikelân,
Turkije en Het Kaetsjemuoibosk in de Trynwâlden vormen nu een natuurgebied.
Hakhoutbos
Hakhoutbosjes werden in delen gekapt, meestal
verdeeld over zeven jaar. Zo was er ieder jaar voldoende hakhout. Het Kaetsjemuoibos leverde
hakhout en sprokkelwaar om het een haardvuur
te stoken op de State of op houtgestookte vuurplaatsen en fornuizen in de keuken voedsel te
bereiden en de kookwas te doen. Stookhout was
onmisbaar op states als Stania State, de voormalige Heemstra State in Oentsjerk of De Klinze in Aldtsjerk en op de boerderijen. In
de burgerhuizen en in de kleinste, ver afgelegen hutjes was er dezelfde behoefte aan
hakhout of sprokkelwaar, maar op bescheidener schaal. De uitdrukking ‘Een kleine
haard behoeft slechts weinig hout’, herinnert aan de houtvuren in kleinere onderkomens, de belerende uitdrukking ‘Hoe meer goed, hoe meer brandhout voor de hel’
herinnert aan royaler bezit als herenboerderijen en states. Hakhout was onmisbaar
voor alle lagen van de bevolking.
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Van dik hout..
Het spreekwoord ‘Alle hout is geen timmerhout’ betekent dat men niet iedereen voor elk karweitje kan
gebruiken en wijst erop dat er hout is van mindere en
betere kwaliteit. De verschillende kwaliteiten zijn
geschikt voor uiteenlopende toepassingen. Zoals de
uitdrukking ‘Van dik hout zaagt men planken’ oorspronkelijk aangeeft, zijn alleen dikke boomstammen
geschikt om (flinke) planken van te zagen. Bij dik hout
hoef je niet zo precies te zijn en kun je, figuurlijk
gezien, zorgeloos aan de slag. De uitdrukking betekende dat er hard wordt gewerkt, maar niet bepaald
netjes en precies en tegenwoordig staat het voor flink tekeergaan zonder eerst na te
denken over eventuele gevolgen of zonder je in te leven in een ander. Die betekenis,
'dat het er stevig en grof aan toe gaat' stamt uit de vierde druk van de Van Dale (uit
1898). Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) werd: ‘Van dik hout
zaagt men planken’ figuurlijk gebruikt om aan te geven dat rijke mensen het vaak leuk
vinden om te laten zien dat ze rijk zijn door achteloos veel geld uit te geven. 'Het gaat
er van dik hout zaagt men planken’ staat voor 'heel gemakkelijk geld uitgeven, alsof
het allemaal geen geld kost’. De uitdrukking kan ook betekenen dat iemand flink op
zijn donder krijgt of zelfs een pak slaagt krijgt.
Kromhout, brandhout
Brandhout is geen ‘dik hout’, maar waardevol omdat je het kunt verstoken, verder is
het onbruikbaar. ‘Van groen hout gemaakt zijn dat door de zon krom getrokken is’ verwijst naar hout dat voortijdig gekapt is en geen stevigheid heeft, het geeft mismaaktheid aan. En ‘zo mager als brandhout’ (hakhout) betekent heel erg mager zijn. Dan is
er nog de uitdrukking ‘Het is moeilijk kromhouten rechten’. Van relatief jong hakhout
is geen timmerhout te maken, om dat te produceren zijn dikkere, hogere bomen
nodig. Dat vergt meer tijd en een ander beheer van het bos dan een hakhoutbosje als
het Kaetsjemuoibos. Dun en krom hakhout voldoen, ‘Een kromhout brandt zowel als
een recht’. Recht hout is wel belangrijk voor timmerhout.
Hout voor de deur
Hout voor de deur hebben was een teken van rijkdom. Als van een vrouw wordt gezegd
dat ze een flinke bos hout voor de deur heeft, heeft ze een flinke boezem. Volgens
Onze Taal zou die uitdrukking zijn ontstaan door de bijgedachte aan de stook- of
brandhoutvoorraad voor de winter. Dat hakhout lag vroeger in grote stapels bij het
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huis en is niet typisch Nederlands. Hout voor de deur komt ook voor in het Duits en
het Frans. Het patriciaat bezat vaak eigen bossen, waaronder percelen hakhoutbosjes.
Zij lieten hun personeel jaarlijks het benodigde brandhout kappen, vervoeren en
gebruiksklaar opslaan en hadden altijd voldoende hakhout.
Woeste grond
Duizenden jaren waren sprokkelhout en hakhout onmisbaar
om te kunnen koken, braden, smoren, sudderen en stoven.
Dat hout kwam uit de aangelegde hakbosjes of werd bijeengesprokkeld op woeste gronden. Op de onontgonnen heide
en zandverstuivingen, in duinen, moerassen, langs oevers,
kusten en in bossen werden afgevallen takken en brandbaar
materiaal zoals boomvruchten of strootjes gesprokkeld. De
sprokkelwaar was bedoeld om thuis, in de herberg, een
werkplaats of bij kampementen ten behoeve van veldslagen,
een vuur aan te leggen. Sprokkelaarsters moesten einden
lopen om hun sprokkelwaar voor zeer bescheiden vergoeding aan de man te brengen of mee naar huis te nemen. Op
het olieverfschilderij van Cornelis Koppenol (1865–1946) en
de illustratie van Rie Cramer (1887 -1977) sprokkelen ook kinderen. En op de zeventiende eeuwse anonieme ets uit het Rijksmuseum van een sprokkelend echtpaar
steken de takken uit een rugmand. Sprokkelaars droegen takken en sprokkelwaar in
hun armen, op hun hoofd of in manden of doeken en ze ventten hun waar uit op een
slee, steekkar of kruiwagen.
Sprokkelaarsters
Op 1 september 1898 vond in Den Haag de Nationale
Tentoonstelling van Vrouwenarbeid plaats, een belangrijk
moment in de eerste feministische golf. Vrouwen uit
diverse organisaties brachten de arbeid van vrouwen
breed onder de aandacht, evenals de moeilijkheden die
vrouwen ondervonden zichzelf nuttig te maken, onder
andere door gebrek aan goed onderwijs en de norm dat
arbeid voor vrouwen ongepast was. Uit die tentoonstelling is de foto afkomstig van de sprokkelaarster die op
een woeste grond haar sprokkelwaar bijeenbindt. Leo
Frank (1884-1957) beeldde een sprokkelvrouwtje in de
sneeuw uit. Zijn houtsnede uit 1900-1944 laat zien dat dit
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zware werk werd verrichten onder zware weersomstandigheden. In Friesland en andere
provincies zijn steeds meer woeste gronden en oerbossen verdwenen. Vroegere zeearmen, oude waterstromen en delen van meren zijn ingedamd of gekanaliseerd. Het
landschap is ingrijpend veranderd. Veel veengebieden, heide en moerassen zijn in
cultuur gebracht voor agrarisch gebruik of bebouwing rond dorpen en, steden en
aanleg van wegen. Het beroep sprokkelaarster is in Nederland uitgestorven, maar
bestaat nog in landen met woeste gronden en minder voorzieningen.
Weerspreuken
De oude Nederlandse naam voor februari is sprokkelmaand en komt net als brandhout voor in weerspreuken. ‘Sprokkelmaandregen is grasmaand (april) zegen’
en ‘Is het met Kerstmis nog niet koud, dan vraagt de
winter niet veel hout’ of ‘Als het onweert in het kale hout
volgt een voorjaar guur en koud’. Kaal hout verwees
naar de wintertijd, waarin nog geen knop was uitgebot.
Je moest dan zuinig omgaan met brandstof, de koude
zou voortduren. ‘februari komt verklaren dat men hout
en kool moet sparen’, slaat op het haardvuur en vuurplaatsen die met hout en/of steenkool werden gestookt,
zoals ook in Stania State. Het bijbehorende landschapspark is nu een goed onderhouden recreatiegebied
waarin het ontwerp van het park met de bijbehorende
tuinsieraden in ere gehouden wordt. In het park en in de
nabijgelegen bossen Turkije, Grikelân en Kaetsjemuoibos mag iedereen het hele jaar
door vrij wandelen op de paden. Dat is een groot goed, je wandelt er in het nu en door
de geschiedenis.
Gerhild van Rooij
Illustraties: Historisch, zie de tekst; Entree Kaetsjemuoibos, auteur
Bronnen: It Fryske Gea; Depher.nl, Geheugen van Nederland: Onze Taal website, Van Dale website (spreekwoorden); Jan Meulendijks, Bart Schuil, 10 voor Taal Spreekwoordelijk Nederlands,
Tirion, Baarn. 1998; Ed van Eeden, samensteller, Groot Spreekwoordenboek, Herkomst, betekenis en gebruik van alle bekende spreekwoorden, Zuid- Nederlandse Uitgeverij N.V. Aartselaar,
België, 1997.
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Grikelân en Turkije in Natuurgids it Fryske Gea
Onze Trynwâlden zijn prachtig. De bosjes, weidelanden met coulissen, stroomgebieden, petgaten, meren en voorname buitenplaatsen met bijbehorende parken bieden
veel natuurschoon. Een deel daarvan wordt beheerd door It Fryske Gea, Volgens de
directeur Henk de Vries, heeft onze provincie de meest gevarieerde natuur van
Nederland en dat is zichtbaar in de op 18 mei verschenen ‘Natuurgids Ontdek de
Friese natuur / Untdek de Fryske natoer’. De handzame gids is niet te koop, maar
bestemd voor de 36.000 leden van It Fryske Gea en, zolang de voorraad strekt, ook voor
nieuwe leden.
Praktisch
De 240 bladzijden bieden veel vol informatie over de ruim zestig natuurterreinen die
It Fryske Gea beheert, waaronder Grikelân en Turkije in Oentsjerk en andere natuurgebieden in onze Trynwâlden. De terreinkaartjes zijn duidelijk, de gids is prachtig om
in te zien en handig voor onderweg en naast informatie waar je met het openbaar vervoer kunt komen of kunt parkeren staan er ook nog horecagelegenheden er in de
buurt. In een oogopslag is te zien of je in het te bezoeken natuurgebied kunt fietsen,
wandelen, paardrijden en/of varen. En er is als extra een flora en fauna lijst in het Fries
toegevoegd.
Karakteristiek
De totale oppervlakte van de over Fryslân verspreide gebieden die It Fryske Gea
beheert beslaat bijna 21.000 hectare en ingedeeld in zeven geografische gebieden met
allemaal een ander landschap en sfeer. De eerste is werelderfgoed De Wadden, daarna
volgen De Greidhoeke, De Bouhoeke, De Noardlike Fryske Wâlden met onder meer de
Trynwâlden, De Zuidoosthoek, It Lege Midden en Zuidwest-Fryslân. El hoofdstuk
begint met een korte karakterisering en aansluitend uitgebreide beschrijvingen met
prachtig beeldmateriaal van de deelgebieden. De gids geeft een goede indruk geven
wat er te verwachten is aan flora, fauna en sfeer, bij alle natuurgebieden staat vermeld
welke bijzondere of juist veel voorkomende dieren en planten er leven en welke
geschiedenis het landschap heeft gekenmerkt.
Zorg
Bij It Fryske Gea telt 400 vrijwilligers en 75 medewerkers. De zorg voor natuur en landschap staat voorop en verwerving, ontwikkeling en beheer van natuurterreinen zijn de
belangrijkste kerntaken. Om landschappelijke waarden, flora en fauna te behouden
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worden de gebieden dusdanig beheerd dat de kwaliteit van elk specifieke gebied
wordt behouden of verbeterd.
Op de pagina’s 66 t/m 69 komt het 16.5 grote natuurgebied Grikelân en Turkije aan
bod, waar het Kaetsjemuoisbos ook onder valt omvat. Het beheer van de verschillende bosjes en bosranden wordt duidelijk toegelicht.
Gerhild van Rooij
Onze Trynwâlden zijn prachtig. De bosjes, weidelanden met coulissen, stroomgebieden, petgaten, meren en voorname buitenplaatsen met bijbehorende parken bieden
veel natuurschoon. Een deel daarvan wordt beheerd door It Fryske Gea, Volgens de
directeur Henk de Vries, heeft onze provincie de meest gevarieerde natuur van
Nederland en dat is zichtbaar in de op 18 mei verschenen ‘Natuurgids Ontdek de
Friese natuur / Untdek de Fryske natoer’. De handzame gids is niet te koop, maar
bestemd voor de 36.000 leden van It Fryske Gea en, zolang de voorraad strekt, ook
voor nieuwe leden.
Praktisch
De 240 bladzijden bieden veel vol informatie over de ruim zestig natuurterreinen die
It Fryske Gea beheert, waaronder Grikelân en Turkije in Oentsjerk en andere natuurgebieden in onze Trynwâlden. De terreinkaartjes zijn duidelijk, de gids is prachtig om
in te zien en handig voor onderweg en naast informatie waar je met het openbaar vervoer kunt komen of kunt parkeren staan er ook nog horecagelegenheden er in de
buurt. In een oogopslag is te zien of je in het te bezoeken natuurgebied kunt fietsen,
wandelen, paardrijden en/of varen. En er is als extra een flora en fauna lijst in het Fries
toegevoegd.
Karakteristiek
De totale oppervlakte van de over Fryslân verspreide gebieden die It Fryske Gea
beheert beslaat bijna 21.000 hectare en ingedeeld in zeven geografische gebieden met
allemaal een ander landschap en sfeer. De eerste is werelderfgoed De Wadden, daarna
volgen De Greidhoeke, De Bouhoeke, De Noardlike Fryske Wâlden met onder meer de
Trynwâlden, De Zuidoosthoek, It Lege Midden en Zuidwest-Fryslân. El hoofdstuk
begint met een korte karakterisering en aansluitend uitgebreide beschrijvingen met
prachtig beeldmateriaal van de deelgebieden. De gids geeft een goede indruk geven
wat er te verwachten is aan flora, fauna en sfeer, bij alle natuurgebieden staat vermeld
welke bijzondere of juist veel voorkomende dieren en planten er leven en welke
geschiedenis het landschap heeft gekenmerkt.
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Zorg
Bij It Fryske Gea telt 400 vrijwilligers en 75 medewerkers. De zorg voor natuur en landschap staat voorop en verwerving, ontwikkeling en beheer van natuurterreinen zijn de
belangrijkste kerntaken. Om landschappelijke waarden, flora en fauna te behouden
worden de gebieden dusdanig beheerd dat de kwaliteit van elk specifiek gebied wordt
behouden of verbeterd.
Op de pagina’s 66 t/m 69 komt het 16.5 grote natuurgebied Grikelân en Turkije aan
bod, waar het Kaetsjemuoisbos ook onder valt, omvat. Het beheer van de verschillende bosjes en bosranden wordt duidelijk toegelicht.
Gerhild van Rooij
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bartlehiem@herbergier.nl
www.herbergier.nl/bartlehiem

Kom vrijblijvend kennis
met ons maken
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Noardlike Fryske Walden
Te weinig voedsel voor weidevogels: Vereniging Noardlike
Fryske Wâlden doet proef met zomerplasdrasgebieden
Er is door de droogte te weinig voedsel in het veld waardoor de
weidevogels en hun kuikens het zwaar hebben. Om de vogels te
helpen, hebben leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden
voor het eerst een zomerplasdras aangelegd (onderwater zetten
van land) in Oentsjerk. Vrijwilligers van de vereniging gaan het aantal vogels en de verschillen in aantallen in de plasdras op agrarische grond en op niet-agrarische grond
meten. Hierdoor krijgt de vereniging een beter beeld van wat de meerwaarde van
zomerplasdras is, hoe die zo optimaal mogelijk ingezet kan worden en waar de weidevogelbeheerders tegenaan lopen.
Uit onderzoek* van o.a. Egbert van der Velde van Rijkuniversiteit Groningen blijkt dat
van de gruttokuikens die vlieg-vlug worden maar een klein percentage terugkeren.
Naast predatie wordt ondervoeding als een van de oorzaken gezien. Wormen en emelten (larven van de langpootmug) zitten met de droogte dieper in de bodem. Met het
creëren van een plasdras, komen die naar boven waardoor er meer voer is voor de weidevogels.
Binnen het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) worden plasdrasgebieden
in de periode tot 15 februari tot 15 juni onder water gezet. Het is voor het eerst in het
werkgebied van de vereniging dat er een zomerplasdras wordt ingericht. Dit houdt in
dat er pas na het maaien van de eerste snede een plasdras op komt te staan. Deze
proef wordt vanuit de provincie gefinancierd.
Vereniging Noardlike Fryske Wâlden
De Noardlike Fryske Wâlden is een vereniging met als werkgebied Noordoost-Fryslân
en Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Het overgrote deel van de bijna
800 leden, boeren en particulieren, zorgt met (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer
voor het behoud van dit bijzondere landschap en de boerenlandvogels.
De vereniging streeft naar een vitale landbouw, midden in de ‘mienskip’, die is vervlochten met het cultuurhistorische landschap en bijbehorende natuurwaarden.
Kijk voor meer informatie ook op www.noardlikefryskewalden.nl

43

NOVY-WARENHUIS,
VAN SMINIAWEG 4

* Luxe- en huishoudelijke artikelen
* Speelgoed * Campinggas
* Tuinstoelen * Recreatie-artikelen
* Fietsverhuur * Benzine
Gratis parkeren voor de winkel

Elke zaterdag op de markt in Gytsjerk
van 08.00 - 12.00 uur
Bloemisterij
Koolhaas v.o.f.
Hoofdstraat 63, 9244 CM Beetsterzwaag
Tel. 0512 38 29 99 of 0512 52 20 93

Hersenletsel
en dan...?
Een ongeluk, een beroerte, ziekte of andere oorzaak. Niet Aangeboren
Hersenletsel (NAH), ineens staat uw leven en dat van uw naasten op de kop.
Wat nu? Hoe moet het verder?
NAH Zorg biedt advies, ondersteuning en begeleiding aan mensen met
Niet-aangeboren Hersenletsel in de thuissituatie.
Deze zorg wordt uitgevoerd door gespecialiseerde NAH Zorgverleners en
wordt al sinds de oprichting in 2001 voor cliënten in Noord Nederland
gecoördineerd vanuit het centrale servicebureau te Oenkerk.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor:
• Ambulante begeleiding / thuisondersteuning (WMO, WLZ en particulier)
gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid op gebied van wonen,
werken, studie en vrije tijd.
• Praktische,- en emotionele begeleiding bij regelzaken, administratieve
zaken, participeren in de samenleving, psychosociale, systeem- en
relatieproblematiek.
• Advies- en analyse bij complexe NAH gerelateerde zorgsituaties.
Wij helpen u graag.
Postbus 94, 9062 ZJ Oenkerk • 058 - 256 38 39 • info@nahzorg.nl

www.nahzorg.nl

DE LEKKERSTE KOEK
VINDT U BIJ DE
NEDERLANDSE
KOEKKAMPIOEN!

Ambachtelijke bakkerij Braaksma - Van Haersmasingel 2 - Oenkerk

Technisch Bedrijf
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OENTSJERK - RENGERSWEG 10 - TELEFOON 058 - 2561264 - FAX 2562776

• 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

Heemstrasingel 8 / 9062 GG Oentsjerk
tel.: (058) 256 12 30 / mobiel: 06 - 516 277 40
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Servicerubriek
Gemeente Tytsjerksteradiel/Burgum verkort nummer 140511
Open: Maandag: 12.30 tot 16.30 uur • 18.30 tot 20.00 uur
Dinsdag, woensdag en vrijdag: 09.00 tot 16.30 uur • donderdag: 09.00 tot 12.30 uur
Servicenummer voor milieu en beheer: 0511-460990
(bijv. klachten over bestrating, groen, over trottoirs).
Regio Politie Fryslân, district De Wâlden.
Basiseenheid Burgum: 0900-8844, algemeen alarmnummer: 112
Huisartsenmaatschap Trynwalden
Frisiastate 1, 9062 GX, Oentsjerk, www.huisartsenmaatschaptrynwalden.nl
Artsen: J. de Boer: 058-2561337; T. Hoekstra: 058-2562862;
J.W. Wijnstra: 058-2561291. Spoednummer: 058-2561606.
Voor spoedgevallen na 17.00 uur en in weekenden: Dokterswacht Friesland: 0900-1127112.
Tussen 8-8.45 uur bellen voor aanvragen consulten en visites dezelfde dag; tussen 1112 uur bellen voor afspraak spreekuur en terugbelspreekuur de volgende dagen;
tussen 13-13.30 uur terugbel-spreekuur: afspraak hiervoor maken via de assistentes.
Apotheek
Afhalen van medicatie en patiënten brieven; dagelijks van 13.30-17.00 uur.
Medicatie besteld voor 17.00 uur
Afhalen na 13.30 uur
Maandag
donderdag
Dinsdag
vrijdag
Woensdag
maandag
Donderdag
dinsdag
Vrijdag
woensdag
Tandarts Tandartsenpraktijk Oenkerk, Frisiastate 2, 9062 GX, Oentsjerk.
www.tandartsenpraktijkoenkerk.nl
Patyna Heemstra State, onderdeel van Patyna; Koartedyk 1, 9061 AK Gytsjerk,
0900 - 1722. Dienstencentrum voor thuiszorg, huishoudelijke hulp, maaltijdservice,
eigen restaurant, zalenverhuur, vervoer en verzorgvoorziening Noflik Wenje.
TMFC Heemstra State Frisia State 23, 9062 GX Oentsjerk
tel.: 058 2564141, e-mail: gerard.dehaan@heemstrastate.nl
Inloopspreekuur Zorg & Ondersteuning Trynwâlden
Het inloopspreekuur is voor alle inwoners van de Trynwâlden, dus voor jong en oud.
Met ieder probleem waarbij u zorg, ondersteuning of advies wenst kunt u langskomen. Het inloopspreekuur is iedere dinsdagochtend van 10:00 tot 11:00 uur.
Aanmelden is niet nodig. In Heemstra State te Oenkerk, Frisiastate 23, 9062 GX
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TIRZA zorgcoach Trynwâlden - Rika de Jong-Woudwijk, Bangaweg 4,
9144 CL Hantumhuizen, tel. 06 29192860, e-mail info@woudwijkzorgadvies.nl,
website www.woudwijkzorgadvies.nl
Osteovitaal, praktijk voor Osteopathie, Frisiastate 23a, 9062 Oentsjerk.
Telefoon 085- 1302580 - E-mail info@osteovitaal.nl - https://osteovitaal.nl
Fysiotherapie & manuele therapie
Caroline P. Giesberts, Rengersweg 71, Oentsjerk, 058-2563034.
www.fysiogiesberts.nl
Fysiotherapie, manuele therapie, bekkenfysiotherapie en sportfysiotherapie
T-MED fysiotherapie. Frisiastate 23a, Oentsjerk, (tel. 2563025).
info@t-med.nl./www.t-med.nl
Mensendiecktherapie
N. Klarenbeek, Wynzerdyk 11, 9062 GP Oentsjerk, (tel. 2561013),
www.oefentherapieoentsjerk.nl. Behandeling na afspraak.
Logopediepraktijk en dyslexiespecialist primair onderwijs
Femke de Vries, Frisiastate 23, Oentsjerk, (06-14835678)
Yogastudio Balans tevens praktijk voor massage en massagetherapie
Janneke Reijenga, It Heechhout 16, Gytsjerk, (tel. 2563246).
www.yoghastudiobalans.onzezaak.nl
Psychologenpraktijk - Drs. J.A.P. Lodder, De Mieden 14, Oentsjerk, (tel. 2561867).
Dierenartsenpraktijk Hurdegaryp-Gytsjerk-Veenwouden
Westeromwei 71, Hurdegaryp, (tel. 0511-472064).
Spreekuren: Maandag t/m vrijdag: 08.30-09.00 uur en 16.30-17.30 uur.
Woensdagavond: 19.00-19.30 uur en volgens afspraak.
Annita Lageweg Praktijk Biografiek
De Ikker 1, 9062 HN Oentsjerk, (06-50900787), www.annitalageweg.nl
Stichting Vriendenkring Samuel
R. v. Nautaweg 3, Gytsjerk (voormalige zuivelfabriek). Verzamelen en verkoop van tweedehands goederen. Geopend woensdag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30;
vrijdagavond van 19-21 uur en zaterdag van 10-15 uur.
De goederen kunnen op uw verzoek worden opgehaald door dhr. G. v.d. Lei
(058-2562582 of 06-45953248) of dhr. P. de Vries (058-2561058)
Buurtzorg Trynwâlden
Rinia van Nautaweg 3K, 9061 AA Gytsjerk (06-83799488).
Dorpenteam - Telefoon: 06 55 45 76 74. Mailadres: tbeltman@dorpenteamtdiel.nl.
Website: www.tichtbyelkoar.nl
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