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Inleverdatum kopij volgende nummer: 17 SEPTEMBER 2021

De redactie van de Koeketromp zoekt versterking! Wil jij ons helpen bij het onder-
houden en uitbouwen van contacten, met interviews van bekende én onbekende 
dorpsgenoten, of een oogje in het zeil te houden op de cijfers, neem contact op. Wij 
zoeken enthousiastelingen met een frisse kijk, die er zin in hebben om ons dorps-
blad ook in de toekomst vorm en inhoud te geven. Uiteraard zijn wij benieuwd naar 
jullie reacties! 



• Financiële administratie 

• Loonadministratie 

• Omzetbelasting 

• Inkomstenbelasting 

• Jaarrekening 

• Advisering

Achterdyk 4, 9061 CZ Gytsjerk 
Tel. : (058) 256 23 20 

E-mail: info@wassenaaradministratie.nl



Voetbal is leven 
 
Het Europees kampioenschap voetbal. Wat hadden wij er ons flitsend voor uitgedost. 
Tijdens de wedstrijd Nederland- Tsjechië kleurde de hele kamer oranje. In de kleinste 
kamer oranje toiletpapier op de rol voor het grijpen. De staart van de kat gekleurd in 
rood, wit, miauw. Het beestje zal zich hebben geschaamd want het durfde niet naar 
buiten, tot het kabaal van de luchthoorn hem liet schrikken. In paniek rende hij weg, 
de oren achter op het hoofd. Wij proostten op de goede afloop.  
 
Maar in de eerste helft kwam het Nederlands elftal met tien man te staan. Eén speler 
kon vertrekken nadat hij aan de noodrem trok. Rode kaart! Bijna tegelijkertijd kwam 
Nederland op achterstand en naarmate de wedstrijd vorderde, kwam het besef thuis 
dat een overwinning er niet in zat, deze keer. Geen beleving, geen inzet. Geen geloof 
ook bij de spelers dat de achterstand nog kon worden omgebogen. Voetballen met de 
billen bij elkaar en dan loop je het op! 
 
Stiller en stiller werd het in de kamer en ook het geluid van de toeters verstomde. De 
stemming werd enigszins bedrukt. De kat keek weer om het hoekje van de deur en likte 
zich. Ik moest denken aan een wedstrijd uit mijn jeugd. Uit tegen Lemmer. Vanaf 
Terschelling speelden wij om de week een wedstrijd ergens aan de vaste wal. Mijn 
team was een gelukkige mix van jeugdig talent en afgetrainde veteranen. Waarvan de 
jeugd altijd op zaterdagavond de kroeg opzocht en wel eens te diep het glas inkeek. 
En dan slaap je vast. 
 
Zo stonden wij die morgen met acht man op de kade in Harlingen. De rest van het 
elftal had zich verslapen en de boot gemist. Onze tegenstander keek vreemd op toen 
men doorkreeg dat we slechts met z’n achten waren en er werd wat lacherig over 
gedaan. Maar dat veranderde op slag tijdens de wedstrijd. Want wij vochten werkelijk 
als leeuwen en kwamen nog op voorsprong. Zelfs het thuispubliek moedigde ons aan, 
toen hun ploeg geen antwoord bleek te hebben op acht verdedigers of acht aanval-
lers. Een zwerm vogels. 
 
Met 1-1 werd nog de rust gehaald. Werkelijk iedereen was achter adem en moest bij-
tanken. Maar ook de tweede helft hebben wij gevlogen, gebikkeld, gebuffeld, geknokt 
en toch verloren toen, vlak voor tijd, de penalty uit de lucht viel. De tranen stonden 
mij in de ogen toen ik, na het fluitsignaal, het veld afliep. Geen groter onrecht meer 
gezien. Met de uitschakeling van het Nederlands elftal heb ik deze keer geen moeite.  
Als je niet verdient, krijg je het niet. Veel lastiger wordt het als je het verdient maar 
niet krijgt... Om daar nu vrede mee te krijgen, blijft een kunst.  
 
Gerard Klijn.
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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 



Uitbreidingsplannen haven Gytsjerk  
Gytsjerk, 15-06-21 
 
Het bestuur van de stichting ter bevordering 
van de Watersport in de Trynwâlden e.o. 
beheert de haven van Gytsjerk. Zij stelt zich 
daarnaast als doel om met name waterspor-
ters, maar ook andere recreanten, kennis te 
laten maken met de faciliteiten (zwembad, 
winkelcentrum, bibliotheek etc.) en fraaie 
omgeving van het dorp Gytsjerk en in de 
ruimste zin, met de faciliteiten en omgeving 
van alle dorpen in de Trynwâlden. 
 
Om dit doel te bereiken heeft de stichting het plan opgevat om de haven uit te brei-
den en voor een deel in te richten voor (watersport) passanten en campingbezoekers. 
Te denken valt aan passanten met sloepen en kleine boten afkomstig uit de nieuwe 
waterrijke wijken aan de oostzijde van Leeuwarden, aan watersporters die de 
Elfstedenroute varen en kanovaarders die de nieuwe route langs de Bouwepet willen 
gaan verkennen en een overnachtingplaats halverwege zoeken. Daarnaast wil de stich-
ting tevens ruimte bieden aan recreanten die met een camper, caravan of tent het 
dorp willen bezoeken.  
 
Voor de uitbreiding van de huidige haven met een passantenhaven heeft de stichting 
het terrein op het oog, dat plaatselijk bekend staat als ‘de oude loswal’. Dit is het 
gemeentelijke parkeerterrein tegenover de firma Sikma en vakgarage van der Meer aan 
de Rinia van Nautaweg te Gytsjerk. Op dit moment heeft dit terrein een troosteloze en 
kale uitstraling en wordt nauwelijks onderhouden. De stichting is van plan het terrein 
opnieuw in te richten en de kadewand te herstellen (zie bijgaande tekening) 
 

5

De Koeketromp

Stichting ter bevordering van de Watersport in de 
Trynwâlden e.o.



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 
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Voor de realisatie van een camper/kam-
peerterrein denkt de stichting aan het 
perceeltje weiland grenzend aan het 
parkeerterrein ‘de oude loswal’ en de 
trailerhelling van de stichting. Het gaat 
expliciet om het terrein náást (ten 
noorden van) de woningen aan de Rinia 
van Nauta wei (zie onderstaande plat-
tegrond). De stichting wil namelijk de 
bewoners van de woningen geen over-
last bezorgen met de inrichting van een 
campingterrein achter hun woningen.  
Het beoogde perceel is op dit moment in eigendom van de eigenaar van het fabriek-
sterrein (voormalige zuivelfabriek) aan de Rinia van Nautawei. Genoemde eigenaar is 
op de hoogte van de plannen van de stichting en staat hier niet onwelwillend tegen-
over. 
 
De stichting heeft ondertussen met betrekking tot bovenstaande uitbreidingsplannen 
overleg gehad met dorpsbelang Gytsjerk. Genoemde plannen zullen worden meege-
nomen in de dorpsvisie 2021-2030. Tevens zijn contacten gelegd met de gemeente 
Tytsjerksteradiel om de eventuele noodzakelijke wijzigingen in het bestemmingsplan 
aan te brengen. 
 
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, verder mee willen denken 
m.b.t. de inrichting van beide terreinen, dan kunt u mailen met de voorzitter en/of 
secretaris van de stichting. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Anne A. Tolsma, voorzitter bestuur van de stichting ter bevordering van de watersport 
in de Trynwâlden e.o.  
 
Mail: voorzitter@jachthavengytsjerk.nl en/of secretaris@jachthavengytsjerk.nl
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Internationale profronde in 2021 in Noordoost Fryslân 
Ploegenpresentatie en finish in Dokkum – start in Surhuisterveen 
 
Gemeente Noardeast-Fryslân is eind augustus 2021 gastheer van de start van de 
7-daagse Benelux Tour, de voormalige BinckBank Tour. De organisatie is in handen van 
de gemeente Noardeast-Fryslân en de provincie Fryslân. Dit is de enige meerdaagse 
UCI WorldTour wedstrijd van Nederland en België. De inwoners van beide landen krij-
gen de mogelijkheid om de beste ploegen en wielrenners van de wereld dicht bij huis 
aan het werk te zien. De tocht gaat door Noordoost Fryslân en zal, naast de stad, meer-
dere dorpen in verschillende gemeenten aandoen.  
 
De ploegenpresentatie is op zondag 29 augustus 2021 
Het decor hiervoor is de historische Elfstedenstad Dokkum. De renners van alle ploe-
gen die deelnemen aan de Benelux Tour, worden gepresenteerd in bootjes op het 
water van het Lyts Djip (het Klein Diep). Voor het publiek zijn de renners te bewonde-
ren langs de Suupmarkt, de Zijl en de Vleesmarkt.  
 
De start van deze profronde is op maandag 30 augustus 
De aftrap vindt plaats in Surhuisterveen, gemeente Achtkarspelen. De route gaat 
verder via de gemeenten Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, het Hogeland en Noardeast-
Fryslân. De finishplaats van de eerste etappe is in Dokkum. Er is dan ongeveer 170 km. 
afgelegd. 
 
‘Met de Benelux Tour kunnen wij Fryslân opnieuw als sport- en fietsprovincie 
promoten’  
‘Met de komst van de Benelux Tour naar het Noordoosten van onze prachtige provin-
cie zetten we Fryslân weer op de kaart als dé fietsprovincie’. Gedeputeerde Sander de 
Rouwe is enthousiast! ‘We kijken uit naar de komst van het profpeloton, ditmaal op 
Noordoost Friese wegen.’ 
 
‘Vergeet de nevenactiviteiten als de scholenchallenge en de actie ‘doortrappen’ 
niet’ 
Rondom de Benelux Tour worden verschillende nevenactiviteiten georganiseerd. 
Wethouder Jelle Boerema rekent erop dat het evenement duizenden bezoekers naar de 
meest noordelijke stad van de Elfstedentocht trekt. De Benelux Tour zal sterk bijdra-
gen aan de gebiedspromotie van de regio Noordoost Fryslân.  
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Op zaterdag 28 augustus is er de mogelijkheid om een toertocht te rijden 
De organisatie hiervan is in de vertrouwde handen van het wielercomité van 
Surhuisterveen.  
 
De organisatie van de Admiraliteitsdagen komen met een alternatief 
programma  
De bekende ‘Admiraliteitsdagen’ gaan in 2021 niet door. Wel zorgen ze voor een brui-
send alternatief, in samenwerking met andere organiserende partijen in de stad. De 
kick-off van de sportieve activiteiten is vóór de presentatie van de renners op 29 augus-
tus. Dat is de start van de weken van de Admiraal.  
 
Houd voor verdere informatie de gemeentelijke pagina in de krant en de 
website in de gaten  
Vanaf nu wordt regelmatig informatie doorgegeven. Er is een projectpagina,  
www.noardeast-fryslan.nl/beneluxtour. Hier komt onder andere het parcours op, weg-
afsluitingen, nevenactiviteiten enzovoort. Ook komt er een evenementenpagina op 
facebook. 
Heeft u vragen? Die kunt u stellen via het mailadres: beneluxtour@noardeast-fryslan.nl 
 
Een totaaloverzicht van het parcours vindt u op: 
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2948445 
 
De Benelux Tour eindigt op zondag 5 
september 
Het parcours biedt doorgaans een mix van sprin-
terskansen, heuveletappes en een tijdrit en is per 
definitie geschikt voor de renners die ook de 
voorjaarsklassiekers kleuren. De afgelopen jaren 
eindigde de voormalige BinckBank Tour telkens 
halverwege de Muur van Geraardsbergen. De 
enige meerdaagse World Tour-race van de Lage 
Landen begint zes weken na de finish van de 
Tour de France.  
 
In 2020 won Mathieu van der Poel met een machtige solo van 50 kilometer de slote-
tappe én het eindklassement!
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De traditie ei-gooien 
Het begint onderhand een heuse traditie te 
worden op de Paadwizer, het ei-gooien. 
Sinds 2008 houdt groep 7 en 8 jaarlijks een 
spannende competitie wie het verst kan ei 
gooien en ook vangen natuurlijk! Dit gebeurt 
op de parkeerplaats naast de school. Het 
zorgt voor veel spanning en sensatie, met 
hier en daar een vies shirt. De dagen ervoor 
wordt er al op verschillende plekken in het 
dorp stiekempjes geoefend. Dit jaar, vlak voor de meivakantie was het weer zover. Met 
21 meter waren Daniel & Feije Friso de kampioenen ei-gooien! 
 

Wandelen voor water 
Op 8 juni hebben de kinderen van groep 7/8 meege-
daan aan de sponsorloop ‘Wandelen voor Water’ van 
Simavi. Ze hebben met 3 tot 6 liter water op hun rug 
6 kilometer gewandeld. Voor kinderen in Liberia is het 
een dagelijkse bezigheid om water te halen. Met het 
geld dat wordt verdiend tijdens deze sponsorloop wil 
organisatie ZOA ervoor zorgen dat deze kinderen dit 
niet meer hoeven te doen en dat ze naar school 
kunnen. De kinderen van de Paadwizer hebben met 
elkaar een bedrag van €1.578,97 bij elkaar gelopen. 
Knap gedaan, toch? 

 
Toch nog een schoolreisje 
Helaas konden onze schoolreisjes dit jaar wederom niet doorgaan. Gelukkig mocht 
groep 8 wel op kamp naar Kollumeroord. Voor de andere klassen is er een leuk alter-
natief bedacht. Voor de groepen 1 t/m 5 stonden enkele springkussens op het plein. 
Voor de oudste groepen was er een stormbaan. Het gebruikelijke patatje tussen de 
middag en het afsluitende ijsje mocht natuurlijk niet ontbreken. Zo werd het toch nog 
een heerlijke dag! 



k!rkGy
elkfabriek MeO

eativiteit in de reCrCr
ude M

in Gytsjer

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...

Website ontwikkeling, Online marketing ...en meer!

Full service internetbureau

Gytsjerk • 088 023 4444 • www.basticom.nl



Nieuw meubilair 
In een eerdere uitgave hebben jullie al kunnen 
lezen dat de Paadwizer voor een nieuwe onderwijs-
vorm heeft gekozen, namelijk het unitonderwijs. In 
deze vorm krijgen de leerlingen les op hun eigen 
niveau in plaats van op het jaarniveau. Om deze 
onderwijsvorm kracht bij te zetten, zijn de klassen 
in mei ook voorzien van nieuw meubilair dat door 
de ronde vorm beter aansluit op instructielessen in 
niveaugroepen. Om ook beter zelfstandig te kunnen 
werken, zijn er met mooie schermen kleine hoekjes 
gecreëerd en bieden halfronde tafels extra werk-
plekken aan het raam en tegen de muur. Bijkomend 
voordeel is dat het er natuurlijk ook heel fris en 
mooi uitziet. 
 

Dode-hoek-training 
Ineens kwam er een grote gele vrachtauto 
voor school rijden. Dit bleek niet zomaar 
een vrachtauto, maar een vrachtauto met 
daarin een klaslokaal. Deze gele vracht-
auto geeft namelijk trainingen aan kinde-
ren van groep 7 en 8 over het gevaar van 
de dode hoek. En dat is niet onbelangrijk, 
want daar gebeuren nare ongelukken 
mee. Dan is zo’n training naast een leuke 
activiteit ook nog eens heel erg nuttig! 

 
Kortom, de Paadwizer heeft de laatste weken van dit schooljaar goed besteed. We 
wensen iedereen alvast een fijne vakantie en jullie horen weer van ons in het nieuwe 
schooljaar!
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Haiku 
 

kijk ze slapen 
hun snavels diep weggestopt 

in echt eendendons 



geniet als in 
vervlogen tijden

Bekijk alle mogelijkheden op  www.staniastate.nl

Diner of  kom Picknicken in het park!
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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… 
En toen waren we even stil. Op vrijdag 25 juni is onze zeer gewaardeerde collega, juf 
Hiske Hartmans, als gevolg van een ernstige ziekte overleden. Hiske was in de afgelo-
pen jaren onze Interne Begeleider. Hiske was een collega met een zeer positieve kijk 
op het leven en heeft zich altijd enorm ingezet voor de kinderen die soms even wat 
extra’s nodig hadden. Het team van De Opstap zal juf Hiske zeer missen. We hopen 
dat haar beide kinderen en haar man de kracht mogen vinden om dit verlies te 
dragen.   
 
Wat is er veel gebeurd dit schooljaar. Na een redelijk normale start vorige zomer 
kregen we al snel te maken met de gevolgen van de Coronapandemie. 
Quarantaineregels, testmaatregelen, thuis-onderwijs, scholensluiting en noodopvang 
werden begrippen waar we ons nu ineens van alles bij voor kunnen stellen. De 
Coronapandemie heeft zeker zijn effecten gehad op de school maar wat hebben de 
kinderen en de leerkrachten hard gewerkt om alle kinderen erbij te houden en ze mee 
te nemen in hun ontwikkeling. Ik ben hartstikke trots op de bereikte resultaten.  
 
Maar wat hebben we ook veel gemist. De contacten met ouders die eigenlijk het 
gehele schooljaar op afstand waren. En wat hebben de ouders zich daarin aangepast 
en wat hebben ze de school ondersteund. Ik wil hen daarvoor heel hartelijk bedanken. 
De uitjes die we normaal gesproken voor de kinderen organiseren. Het spektakel wat 
we normaal organiseren. En door alle maatregelen was het de laatste tijd ook niet dui-
delijk of er schoolkampen en schoolreisjes mochten worden georganiseerd. 
Uiteindelijk hebben we besloten dat de kinderen uit de groepen 1 t/m 6 met de bus 
naar Aqua Zoo mochten. Door een uitgekiend schema konden we de kinderen alle-
maal in de eigen bubbel vervoeren. De kinderen hebben ervan genoten. En de kinde-
ren uit de groepen 7 en 8 kunnen op kamp. We hebben zo lang mogelijk gewacht en 
nu kunnen de kinderen in de laatste week gelukkig op kamp. Reken maar dat ze daar 
zin in hebben.  
 



kwaliteit 

goede service 

scherpe prijzen

(Ver)bouwen is meer dan het  
uitvoeren van een opdracht. 
Boerfinne 12, Aldtsjerk • 058 256 10 71 • info@hooghiemsterbouw.nl
www.hooghiemsterbouw.nl

Ontzorgend 
bouwen



Het team van De Opstap heeft zeer intens met elkaar samen gewerkt in de afgelopen 
jaren. De school heeft een prachtige leerlingenbevolking en zeer betrokken ouders en 
gedreven leerkrachten. Helaas zullen we aan het einde van het schooljaar afscheid 
gaan nemen van juf Meike en juf Greetje uit groep 8. Beide gedreven leerkrachten ver-
volgen hun loopbaan bij OPO Furore in Drachten. Ik wil hen heel hartelijk bedanken 
voor hun inzet en wens hen heel veel plezier en succes in hun nieuwe baan. Ook 
nemen we afscheid van juf Sandra die in het afgelopen jaar juf Hiske heeft vervangen. 
Ook Sandra wil ik hartelijk bedanken voor alles wat ze voor de school heeft gedaan. 
Sandra zal betrokken blijven bij De Opstap doordat ze IB-er is van OBS Thrimwalda en 
OBS it Sinnehonk. Beide scholen maken ook deel uit van Fierkracht. Ook zal ik als 
directeur afscheid nemen van De Opstap. Na drie jaar met heel veel plezier in 
Oentsjerk te hebben gewerkt vervolg ik mijn loopbaan in het onderwijs bij IKC De 
Weide in Leeuwarden.   
 
Wanneer er mensen afscheid nemen is dat vaak vervelend, maar het geeft ook weer 
nieuwe mogelijkheden. Door het vertrek van juf Greetje en juf Meike hebben we een 
nieuwe collega mogen verwelkomen. Meester Eric Vellekoop zal met ingang van het 
volgende schooljaar de kinderen uit groep 7-8 lesgeven. Meester Eric komt fulltime op 
De Opstap werken en we wensen hem heel veel plezier en succes toe. Omdat juf 
Sandra de school verlaat verwelkomen we ook een nieuwe interne begeleider. Juf 
Marjolein Heijne komt de school voor 1 dag per week versterken. Ook Marjolein 
wensen we heel veel plezier en succes op De Opstap. Ook verwelkomen we volgend 
schooljaar Remco Lijzenga die de leerkrachten in zijn functie als onderwijsassistent 
zal ondersteunen in het onderwijsproces. Remco, van harte welkom op De Opstap en 
heel veel plezier en succes gewenst.   
 
In het volgende schooljaar staat er weer een heel fijn team om alle kinderen goed les 
te geven. De basis die in de afgelopen jaren is gelegd is door de ervaring van het per-
soneel geborgd. De nieuwe collega’s zullen worden ingewerkt in de wijze van werken 
van de school.  
 
Aan het einde van het schooljaar nemen we ook altijd afscheid van de kinderen uit 
groep 8. In dit laatste jaar van de basisschool hebben zij echt het nodige meegemaakt. 
Ze hebben keihard gewerkt op school en zich allemaal prachtig ontwikkeld met als 
resultaat dat ze allemaal naar die school voor Voortgezet Onderwijs gaan die voor hen 
passend is. Namens het gehele team wens ik alle kinderen uit groep 8 een prachtige 
middelbareschooltijd toe.   
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Afhaalmenu’s voor 2 - 3 personen 

 
 
 

Elk weekend een lopend buffet  
(Van tevoren reserveren) 

 

 

Nieuwestraatweg 2, 9061 CL Gytsjerk (Giekerk), Tel. 058 - 2563820 
www.orientalgiekerk.nl
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Het schooljaar zit er bijna op. Een schooljaar met grote impact op velen. Ik wil graag 
iedereen heel hartelijk bedanken die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan de 
ontwikkeling van De Opstap. De school maakt een prachtige ontwikkeling door en we 
zien uit naar het volgende schooljaar.  
 
Rest mij om eenieder waarmee ik in de afgelo-
pen jaren mocht werken heel hartelijk te bedan-
ken voor de fijne jaren. Ik heb een school mogen 
leiden waarin iedereen gericht is op ontwikkeling 
en waarin ik het vertrouwen van het team en de 
ouders heb ervaren. Het waren mooie jaren! 
Bedankt, oant sjen en geniet van de zomer!  
 
Kees Flikkema.



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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Nieuws van de Dorpsfeestcommissie Oentsjerk  
 
In het derde weekend van mei, waarin we anders volop in feestgedruis zitten, hebben 
wij dit jaar en wandel/puzzeltocht kunnen organiseren. Dit was, in ieder geval voor 
ons, een groot succes! We willen iedereen die het mede mogelijk heeft gemaakt 
bedanken voor steun en inzet! En wat fijn dat u/jij erbij was als deelnemer!  
 
De wandel-puzzeltocht die we op 
zondag 23 mei georganiseerd 
hebben was een creatieve route 
met verrassingen en versnaperin-
gen onderweg. Een route van 
ongeveer 6 km door onze prachtige 
omgeving. Het weer zat ons mee 
en de mensen waren blij gestemd.  
Een ‘feestje’ voor jong en oud. 
Onderweg kon je letters verzame-
len en puzzelen tot één woord.  
Dit woord was: Krokodillenvijver. 
Uit de vele inzendingen hebben we 
drie prijswinnaars kunnen verrassen met bloemen en een kadobon. De winnaars van 
de puzzel; fam. van der Veen, fam. Posthumus en Julian van Goor. 
 

Voor de schooljeugd hadden we 
een kleur-/tekenwedstrijd georgani-
seerd. We waren verrast door de 
vele prachtige inzendingen. Wat 
een talent! Iedereen had goed zijn 
best gedaan. Een onafhankelijke 
jury heeft de volgende 9 kinderen 
met een prijsje beloond; Valentijn, 
Jelle en Isa (Paadwizer), Lily, Nynke 
en Fleur (Opstap) en Femke en 
Danielle (Aventoer) en Laura ( moai 
Seldsum). Met de tekeningen over 
het ‘droomfeest’ weet de commis-
sie wat hen te wachten staat.                     

 



WIERSMA OENKERK

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

• Telefoon: 058 - 256 11 87
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Op vrijdag 21 mei heeft de dorpsfeestcom-
missie de kinderen van de beide scholen 
getrakteerd op patat. Dat was smullen! We 
hopen jullie volgend jaar weer te verrassen 
met leuke creatieve- /sportieve activiteiten 
tijdens het feestweekend.   
 
Wanneer het allemaal weer kan, zal het 
dorpsfeest plaatsvinden in het derde week-
end in mei van 2022. Dit is van 19 t/m 22 
mei. Noteer deze data alvast in de agenda! 
De dorpsfeest-commissie houdt de ontwik-
kelingen omtrent Coronamaatregelen goed 
in de gaten, wanneer de mogelijkheden er 
zijn om na de zomerperiode e.e.a. te orga-
niseren, dan horen jullie van ons. Wil je op 
de hoogte blijven van het laatste nieuws 
rondom de festiviteiten? Volg ons dan op 
Facebook en Instagram. 
 
Hartelijk groet namens vrijwilligers van de dorpsfeestcommissie!

Haiku 
 

twee wilde eenden 
strijken neer in de vijver - 

sporen in het kroos 



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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25 Landschap bepalende buitenplaatsen in 
Oentsjerk en Aldtsjerk  
 
Wie nu vanaf de weg bij de hoofdentree door het 
hek heen naar Stania State kijkt, ziet een ander 
park dan er oorspronkelijk lag. Langs de ver-
schillende hoogtes en welvingen in deze 
Engelse landschapstuin met slingerende water-
partijen en kronkelende paden is de zichtas 
vanaf het hek op het hoofdgebouw gericht. Park 
en state vormen een eenheid en het lijkt of deze 
tuin er altijd zo lag en het hoofdgebouw er 
onveranderd bijstaat, maar dat is niet zo. In de begintijd toen Jeppe Stania in de zes-
tiende eeuw Stania State stichtte, liet hij daar een geometrische tuin aanleggen. De 
state die hij bouwde is er al lang niet meer maar de state die nu op de buitenplaats 
op de plek heet nog altijd Stania. 
 
Landgoed met buitenplaats 
Een huis of een buitenplaats met een hoeveel-
heid landbouwgrond en bos noemt men een 
landgoed. Een buitenplaats kan deel uitmaken 
van een landgoed en bestaat uit een landhuis, 
kasteel of state met bijgebouwen en een park of 
tuin. Stania State vormt met de diverse bijge-
bouwen en het prachtige landschapspark een 
echte buitenplaats. Volgens de definitie van De 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) bestaan buitenplaatsen als Stania State uit 
een huis met bijgebouwen en daaromheen aangelegde tuinen of parken die onlos-
makelijk met elkaar zijn verbonden.  
 
Ontstaan buitenplaatsen 
Een aantal buitenplaatsen is ontstaan uit kastelen, die hun militaire functie hadden 
verloren. Deze kastelen werden net als versterkte huizen later vaak verfraaid. Andere 
buitenplaatsen zijn gesticht door patriciërs, die vooral in de zeventiende eeuw veel 
buitenplaatsen hebben aangelegd. Stedelijke patriciërs wilden een deel van het jaar op 
een ‘buiten’ wonen en legden luxe zomerverblijven aan buiten de stad. ‘Buiten’ verwijst 
naar het platteland en landelijk gelegen dorpen en buurten buiten de (grote) steden. 
Dorpen met meerdere buitenplaatsen zoals Oentsjerk en Aldtsjerk waren dorpen van 
aanzien. De buitenplaatsen binnen de dorpsgrenzen van beide dorpen waren voor een 
deel permanent bewoond maar meestal in gebruik als zomerresidentie.  
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Beschermde buitenplaatsen 
De RCE hanteert voor de aanwijzing tot een beschermde buitenplaats zoals Stania 
State de volgende definitie: ‘Een historische buitenplaats is aangelegd. Zij kan deel 
vormen van een landgoed. Het geheel wordt vooral gevormd door een, eventueel 
thans verdwenen, in oorsprong versterkt huis, kasteel, buitenhuis of landhuis, met bij-
gebouwen, omgeven door tuinen en/of park met één of meer van de volgende onder-
delen: grachten, waterpartijen, lanen, boomgroepen, parkbossen, (sier)weiden, moes-
tuinen, ornamenten. De samenstellende onderdelen, een ensemble vormend, van 
terreinen (met beplanting), lanen, waterpartijen en waterlopen, gebouwen, bouwwer-
ken en ornamenten zijn door opzet of ontwerp van tuin en park en het utilitair gebruik 
historisch en architectonisch met elkaar verbonden en vormen zo een onlosmakelijk 
geheel. Onderdeel van de historische buitenplaats vormen die gebouwen, bouwwer-
ken en tuinornamenten, die compositorisch deel uitmaken van het ontwerp of opzet 
en inrichting van de tuin- en/of parkaanleg dan wel dienen voor gebruik in samenhang 
met de oorspronkelijke bestemming.’  
 
Cluster buitenplaatsen  
De naam buitenplaats vervalt niet wanneer het huis in de loop van de tijd verdwijnt 
of wordt vervangen door een ander gebouw. In de Trynwâlden zijn de gebouwen en 
parktuinen van de monumentale buitenplaatsen Stania State en De Klinze mede 
beeldbepalend voor de dorpen Oenkerk en Aldtsjerk. Voorname buitenplaatsen zijn 
kenmerkend voor grote delen van ons land en lagen vaak als een cluster bij elkaar. In 
de buurdorpen Aldtsjerk en Oentsjerk in de Trynwâlden lagen ze op zeer korte afstand 
van elkaar. In Aldtsjerk lag voorheen nog Sminia State waarvan alleen de naam res-
teert en in Oentsjerk is de voormalige Heemstra State door een ander pand vervan-
gen, maar zijn nog wel delen van het park van overgebleven. De vier states met 
rondom hun tuinen bepaalden voor een groot deel het landschap van de streek. 
 
Voorlopers, zestiende eeuw 
De voorloper van een buitenplaats was in eerste instantie vaak een ‘herenkamer’ aan 
een bestaande boerderij. Pas later werden er complete en voorname huizen, states of 
slotjes gebouwd. De eerste nieuwe buitenplaatsen werden gesticht in de zestiende 
eeuw. Het eerste slot Stania in Oentsjerk dateert uit het begin van die zestiende eeuw 
en werd in opdracht van Jeppe Stania gebouwd. Hij was afkomstig van Reitsma in 
Ferwerderadeel en trouwde Margaretha Taeckedr. Van Heemstra en dankzij dit huwe-
lijk kreeg hij een groot perceel grond in bezit waarop Stania State verrees. Dit land-
goed ging later over op de familie Van Heemstra, daarna op de familie Van Haersma 
en vervolgens op de families De With, Looxma en Rengers, naar wie de Rengersweg is 
vernoemd.  
 



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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Zeventiende eeuw 
Vooral vanaf het eind van de zeventiende eeuw werden er veel buitenplaatsen 
gebouwd. De meeste lagen binnen een straal van 50 kilometer van de grote steden. In 
Oentsjerk en Aldtsjerk lagen De buitenplaatsen maar vijftien kilometer van 
Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland. Stania State aan de Rengersweg, dat in dat 
gedeelte een afsplitsing van de N361 is, en aan de Van Sminiaweg 32-36, parallel aan 
diezelfde N361, ligt aan de noordoostkant van Aldtsjerk aan het einde van een monu-
mentale oprijlaan van het van oorsprong 17e-eeuwse landhuis De Klinze. Beide states 
liggen ook op circa 15 kilometer van de vroegere Admiraliteitstad Dokkum, nu 
Hoofdstad van Noardeast-Fryslân. 
  
Geometrische tuinen bij buitenplaatsen  
Bij 16e en 17e eeuwse buitenplaatsen als Stania en De Klinze lag oorspronkelijk een 
geometrisch aangelegde tuin, passend bij de opvattingen en schoonheidsidealen van 
dat tijdperk. De in 1527 in Leeuwarden geboren Hans Vredeman de Vries was en is nog 
steeds een bekende architect, vestingbouwdeskundige, kunsttheoreticus, planoloog, 
tekenaar en schilder. In zijn tijd was hij een van de invloedrijkste kunstenaars in 
Europa vanwege zijn beheersing van het perspectief, vele publicaties, die nu nog als 
naslagwerken gebruikt worden, zijn veelzijdige ontwerpen en versieringen. De voor-
beelden voor de inrichting van tuinen op buitenplaatsen in de boeken van Vredeman 
de Vries hebben een zeer grote invloed gehad op de aanleg van geometrische tuinen 
in Europa. Tuinen in deze stijl zijn vereeuwigd op vele schilderijen. Die afbeeldingen 
waren ook voorbeeld voor andere kunstenaars en graveurs die er prenten van maak-
ten en op die manier ook de tuinen bewaarden, maar van al die afgebeelde geometri-
sche tuinen zijn er nog maar enkele bewaard. 
 
Opkomst van landschapstuinen 
In de tweede helft van de negentiende en begin 
twintigste eeuw werden veel buitenplaatsen 
omringd door landschappelijke tuinen en door 
bossen. De families die op De Klinze en Stania 
State woonden lieten in die periode naar de 
mode van hun tijd de door Knoop ontworpen 
geometrische tuinen aanpassen, waarmee deze 
een ander aanzien kregen. De tot nu toe behou-
den gebleven landschapsparktuinen in Engelse 
stijl bij beide states zijn door Lucas Roodbaard ontworpen en dus niet de oorspron-
kelijke tuinen. De nu historische Engelse landschapsparktuinen van Roodbaard zijn 
onderdeel van de beschermde monumenten-complexen Stania State en De Klinze. 
Die monumentenstatus geldt voor veel meer tuinen bij buitenplaatsen. Het histori-
sche parkdeel van het huidige cultuur en natuurpark Vijversburg in Tytsjerk en van de 



 

Wij leveren nieuwe en gebruikte auto’s
OCCASIONS  > >  Op zoek naar een gebruike auto? 

Zoek niet verder, U vindt bij ons altijd een ruim aanbod.

NIEUWE AUTO KOPEN  > >  Liever een nieuwe Auto? 
Wij leveren nieuwe auto’s voor de scherpste prijzen!

AUTO IMPORTEREN  > >  Een auto gezien in het buitenland?  
Het buitenland biedt een enorm aanbod van alle soorten auto’s.  

Wij importeren wekelijks auto’s en begeleiden u graag!

Onderhoud
Van de reguliere APK tot het achterhalen en verhelpen van vervelende storingen, 

van ruitreparatie en airco-service tot het uitdeuken van kleine deukjes.  
Voor zowel uw eigen auto als leasewagens en ook campers.

Sinds 1869 uw betrouwbare partner in mobiliteit
Rinia van Nautaweg 2B, Gytsjerk • 058 - 256 12 24 • info@autoolijnsma.nl 
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openbaar toegankelijke Prinsentuin in Leeuwarden bijvoorbeeld waren oorspronkelijk 
ook aangelegd als geometrische tuinen en veel strakker geordend en beplant dan de 
latere landschapstuinparken die daarvoor in de plaats kwamen. 
 
Heemstra State  
Vroeger stond in Oentsjerk nog een state van 
de familie Heemstra. Deze state is later 
gekocht door Theo van Welderen baron 
Rengers die op Stania state woonde en 1895 
naar Heemstra State verhuisde. Zijn zus Clara 
van Welderen Rengers betrok Stania State. 
Heemstra State is begin zestiende eeuw voor 
het eerst genoemd en bijna vier eeuwen in 
bezit van de familie Heemstra gebleven.  
Na 1932 werd de state een rusthuis dat in 1972 is afgebroken om daarna Nieuw 
Heemstra State neer te zetten. Dit gebouwencomplex is in 2002 weer afgebroken om 
plaats te maken voor de huidige Van Welderen State. De state ligt in het oude, open-
baar toegankelijke Heemstrapark, met nog altijd lange, majestueuze lanen en oude 
bomen en met het nog bestaande tuinmanshuis dat vanaf de weg te zien is en aan de 
vroegere adellijke bewoners herinnert.  
 
Sminia State 
In Aldtsjerk stond aan de Van Sminiaweg nabij 
de Klinze op het land bij de afslag naar de 
Klaas Douweweg voorheen het in 1857 door 
Jhr. Arent Johannes van Sminia nog De Van 
Sminia State. De jonkheer was de eigenaar van 
de Klinze en overleed datzelfde jaar. Zijn 
weduwe Clara Van Coehorn van Scheltinga 
bewoont Sminia State, dat ook wel It lyts 
slotsje of Kleine slotje genoemd wordt. Zij laat 
de state na aan haar nichtje en naamgenote Clara van Sminia, dochter van Hector van 
Sminia en zijn eerste vrouw Catharina van Haersma Buma. Clara is getrouwd met mr. 
Willem Carel Bothenius Lohman, burgemeester van Tytsjerksteradiel. Als zij in 1887 in 
het kraambed overlijdt, vestigt Lohman zich ergens anders.  
 
Flat Sminiastate 
In 1890 betrekt mevrouw Buma van Scheltinga de Sminia State, ze woont er maar kort, 
in 1893 overlijdt ze. Drie jaar later betrekt Jhr. Arent Johannes van Sminia de state, de 
zoon van Hector van Sminia en Wiskje van Haersma Buma die dan De Klinze bewo-
nen. In 1904 vertrekt de jonkheer met zijn vrouw Berendina Johanna van Welderen 
barones Rengers naar hun stadsvilla. Weer drie jaar later betrekt de arts Groeneboom 
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als laatste de state totdat deze in 1916 op afbraak wordt verkocht en onmiddellijk ges-
loopt. Op de plaats van it lyts slotsje of de vroegere Van Sminiastate staat nu de enige 
flat van het dorp Aldtsjerk met op de gevel de naam Sminiastate.  
 
Hofstede  
De voormalige Heemstra State en Sminia State vormden met de nog wel bestaande 
states De Klinze en Stania State een concentratie buitenplaatsen, net als ‘buitenplaat-
senlandschappen’ van Walcheren, tot de Vechtstreek en Kennemerland of buitenplaat-
sen bij zeventiende-eeuwse droogmakerijen in de Beemster en Watergraafsmeer. Het 
geheel van huis en hof is vergelijkbaar met de state en bijbehorende geometrische of 
tot landschapstuin omgevormde tuin. Delen waren ingericht als boomgaard, groente-
tuinen en al of niet in kassen gekweekte kuip- en sierplanten en uitheemse vruchten. 
Een dergelijk huis en hof, het geheel van tuinen, werd in de zeventiende en achttiende 
eeuw aangeduid als hofstede. 
 
Brand 
In 1813 is Stania State verwoest door een brand. 
Theodorus (Theo) Marius Theresius Looxma 
heeft in 1843 een nieuwe state neergezet, de 
huidige in 1855 voltooide state is een rijksmo-
nument. In diezelfde periode is onder leiding 
van de beroemde tuinarchitect Lucas Pieters 
Roodbaard de oude tuin omgevormd tot een 
landschapstuin, met parterres, perken, borders, 
beelden, slangenmuren, zodenbanken, oranjerie 
en de op visueel effectgerichte lanen, zichtassen en vijvers, fonteinen die deel uitma-
ken van landschapstuinparken in Engelse stijl. Stania State was einde negentiende 
eeuw de zomerresidentie van Wilco Julius van Welderen Rengers en zijn echtgenote 
Catharina Theresia Looxma, die in de winter in hun stadswoning in Leeuwarden ver-
bleven.  
 
Gerhild van Rooij. 
 
Bronnen: in de tekst; Staten en stinzen; Tresoar.nl 
 
Foto’s: Detail entreehek STANIA Rengerswegzijde en Stania State bijgebouwen: 
Berging, kas, kweekbak (Gerhild van Rooij). Hek achterzijde Stania State (Sylvia 
Wijnjeterp). Historische foto’s: Heemstrastate in Oentsjerk op in 1950 gestempelde 
postkaart, Front Van Sminiastate in Aldtsjerk. De Klinze in Aldtsjerk  verbouwd door 
Doorenbos, nog zonder huidige hek achter het perk. 



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

Rengersweg 21 9062 EA Oentsjerk 
Tel. 058 - 256 19 03 

 
 
Uw adres voor: 
 

* Vloerbedekking * Gordijnen 

* Parket * Laminaat 

* Binnen zonwering * Buiten zonwering
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Nieuws van Trynergie 
 
Onze zonnecentrale in Gytsjerk draait op dit moment op volle 
toeren. Wist je dat…. Trynergie hiermee in 2020 het grootste 
collectieve zonnedak van Nederland heeft gerealiseerd? 
Daar zijn we best trots op. Hieronder lees je er meer over. 
 

Bijna 100.000 deelnemers aan lokale energieprojecten 
De (maatschappelijke) impact van 
Nederlandse energiecoöperaties stijgt. De 
623 energiecoöperaties die ons land inmid-
dels rijk is, drukken een steeds grotere stem-
pel op de energietransitie. De opbrengsten 
uit deze wind-, zon- en warmteprojecten 
groeien hard en blijven dat de komende 
jaren doen. Daarbij professionaliseren de 
organisaties. Inmiddels is het voor bijna alle 
Nederlanders mogelijk aan te sluiten bij een lokale energiecoöperatie. Dat en meer 
blijkt uit de zesde Lokale Energie Monitor van klimaatstichting HIER.  
 
Met de Lokale Energie Monitor meet klimaatstichting HIER al zes jaar de impact van 
lokale energiecoöperaties in Nederland. De Lokale Energie Monitor is een gezamenlijke 
uitgave van HIER en RVO. U kunt de gehele Monitor lezen op www.hieropgewekt.nl. 
 
Zonne-energie op daken, grond en water 
In totaal tellen we 814 collectieve zonprojecten: 761 op 
daken, 50 op grond en drie op water. Samen realiseren 
burgers 166,4 MW zonvermogen met hun zonne-instal-
laties, waarvan 57% op daken, 32% op grond en 11% op 
water. 
 
Het grootste collectieve zonnedak is te vinden in 
Gytsjerk, Tytsjerksteradiel, Friesland en is gerealiseerd 
door coöperatie Trynergie. Het zonnedak ‘Zonnecentrale 
TrynwâldenOpgewekt’ bestaat uit bijna 3.500 zonnep-
anelen (1,1 MWp) en is geplaatst op het dak van een 
agrarisch bedrijf (Jelle Bijlsma BV te Gytsjerk). Samen met de eigen 500 panelen van 
het bedrijf liggen er nu zo’n 4.000 zonnepanelen op het dak van de loods. 
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Trynergie is de energiecoöperatie van de Trynwâlden. Wij zijn super trots op deze ver-
melding in de Lokale Energie Monitor. Trynergie heeft inmiddels zo’n 200 klanten. 
Maar het zonnedak is groot genoeg voor 350 huishoudens! 
 
Er is dus nog genoeg lokale, groene energie voor 150 nieuwe klanten! Wilt u ook deze 
voordelige, lokale, groene energie krijgen? Kijk op www.trynergie.nl voor meer infor-
matie. We maken graag een berekening voor uw situatie.

NIEUWE ZONNEDAKEN VAN TRYNERGIE 
Trynergie is bezig met de voorbereiding van drie nieuwe zonnedaken. Trynergie plaatst 
voorlopig op drie daken van Trynwâldster bedrijven installaties van ongeveer 200 
zonne-panelen. Volgend jaar volgen er meer. Heb je geen eigen dak, woon je in een 
huurhuis, is je dak niet geschikt, heb je niet genoeg zonnepanelen of vind je panelen 
op je dak niet mooi? Dan zijn de collectieve zonnedaken de mogelijkheid om tóch je 
eigen duurzame energie op te wekken. Dat levert zelfs een mooi rendement op… Heb 
je belangstelling? Meld je nu alvast aan. Dan houden we u op de hoogte. Binnenkort 
vertellen we er meer over op onze website!

TRYNERGIE IS OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS EN BESTUURDERS 
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Doe mee met de Zwemvierdaagse!  
 
Van dinsdag 31 augustus tot en met vrijdag 3 september is de 
zwemvierdaagse in zwembad De Sawn Doarpen in Gytsjerk. 
Iedere avond kun je tussen 18:00 en 19:30 uur baantjes zwem-
men om die felbegeerde medaille in ontvangst te kunnen 
nemen. Je kunt kiezen uit 10, 20 of 40 baantjes per avond. 
Zwemdiploma A is verplicht!  
 
Voor abonnementhouders kost deelname 3 euro, voor alle andere zwemmers zijn de 
kosten 10 euro. Je kunt je voor 28 augustus opgeven bij het zwembad. Daar kun je ook 
betalen. Kijk ook op www.laattrynwaldenzwemmen.nl Op vrijdag 3 september sluiten 
we de zwemvierdaagse feestelijk af. We hopen je daar te zien! 
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Jan Loman Grensoverschrijdend  
 
Gerhild van Rooij is de gastcurator van 
twee tentoonstellingen Jan Loman 
Grensoverschrijdend, van 20 augustus t/m 
30 oktober 2021. In Tresoar staat de litera-
tuur en het landmeten in zijn kunst centraal 
en in Galerie Bloemrijk Vertrouwen zijn 
fotografie, vormgeving en de periode in 
Indië. In beide tentoonstellingen zijn naast 
zijn kunst en literair werk, documenten en 
boeken en persoonlijke voorwerpen opge-
nomen in relatie tot zijn oeuvre.  
 
In 2021 is het vijftien jaar geleden dat Jan 
Loman (Bolsward 1918 - Beetsterzwaag 
2006) is overleden. Hij is vooral bekend als 
de ontwerper van het iconische beeldmerk 
voor de Waddenvereniging. Ook voor wie 
meer van 'herkenbare kunst' houdt, is de 
abstractie van een gans, horizon en zon een 
vertrouwd beeld geworden en gebleven. 
Een beeld dat aandacht moest genereren voor behoud van wat inmiddels Unesco 
wereld erfgoed de Waddenzee is.  
 
Het beeldmerk staat op talloze documenten, en objecten als stickers, speldjes, vlag-
gen, tassen, kleding, kaarten en andere hebbedingetjes van de Waddenvereniging. Jan 
Loman was echter veel meer dan de ontwerper van dit onverwoestbare beeldmerk en 
andere logo's voor instellingen en werkgroepen met betrekking tot milieu en natuur 
en in het bijzonder de Wadden en kusten. 
 
Loman was civiel ingenieur en als hoofdlandmeter een Hogere Rijks Ambtenaar 
Ruimtelijke Ordening en hij was een multidisciplinair kunstenaar van wie het werk 
nog in de openbare ruimte is te vinden en in vele musea en particuliere collecties. Hij 
schreef puntige teksten, bijna pamfletten en was dichter van haiku. Loman was als 
landmeter, kunstenaar, dichter actief voor milieu en natuurbehoud en was een echte 
cultuurpromotor. Deze Officier in de Orde van Oranje-Nassau was bovendien de 
 initiator van exposities en concerten.  
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Jan Loman was een mecenas en richtte samen met zijn vrouw Selma Sophie van 
Hutten (geboren in Balikpapan op Borneo), Deetje of Sjouk voor insiders, de Stichting 
Paerdemarct Fundatie op waarvan met de revenuen van verkoop van het door hen 
ingebrachte werk vooral culturele projecten en boekuitgaven mogelijk gemaakt zijn. 
Loman was altijd al een gulle schenker van zijn werk en is ook postuum nog een inspi-
rator voor velen. 
 
Jan Loman Grensoverschrijdend, die van 20 augustus t/m 30 oktober te zien zijn in 
de grote expositiezaal in Tresoar, Boterhoek 2 te Leeuwarden en Galerie Bloemrijk ver-
trouwen Van Sminiaweg 70, Aldtsjerk.  
www.tresaor.nl 
www.GBV-artgallery.nl 
www.Gerhildvanrooij.nl



www.nahzorg.nl

Hersenletsel 
en dan...?
Een ongeluk, een beroerte, ziekte of andere oorzaak. Niet Aangeboren 
Hersenletsel (NAH), ineens staat uw leven en dat van uw naasten op de kop. 
Wat nu? Hoe moet het verder?

NAH Zorg biedt advies, ondersteuning en begeleiding aan mensen met  
Niet-aangeboren Hersenletsel in de thuissituatie. 
Deze zorg wordt uitgevoerd door gespecialiseerde NAH Zorgverleners en 
wordt al sinds de oprichting in 2001 voor cliënten in Noord Nederland 
gecoördineerd vanuit het centrale servicebureau te Oenkerk.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor: 
•  Ambulante begeleiding / thuisondersteuning (WMO, WLZ en particulier) 

gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid op gebied van wonen, 
werken, studie en vrije tijd. 

•  Praktische,- en emotionele begeleiding bij regelzaken, administratieve 
zaken, participeren in de samenleving, psychosociale, systeem- en 
relatieproblematiek.

• Advies- en analyse bij complexe NAH gerelateerde zorgsituaties. 

Wij helpen u graag.

Postbus 94, 9062 ZJ Oenkerk • 058 - 256 38 39 • info@nahzorg.nl
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Campagne laat zien hoe mooi de Noardlike 
Fryske Wâlden zijn  
  
Het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is prachtig. Niet alle inwoners en 
bezoekers weten dat het coulisselandschap uniek is in Europa en dat hier veel 
bijzondere planten en dieren groeien en leven. De vereniging Noardlike Fryske 
Wâlden (NFW) wijst daarom via de campagne ‘Wat moai!’ iedereen erop hoe 
mooi het hier is. NFW vraagt tevens steun voor het onderhoud van het landschap 
en nodigt uit om vriend van de vereniging te worden. 
  
Het eeuwenoude coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden telt duizenden 
kilometers aan elzensingels en houtwallen en honderden pingo’s. Inwoners van de 
regio tussen Dokkum en Drachten zijn zich er nauwelijks van bewust: ze wonen 
midden in een Nationaal Landschap. ‘Bijna 800 boeren en particulieren onderhouden 
ons prachtige landschap door aan (agrarisch) natuurbeheer te doen.’ ‘Zij zijn lid van 
onze vereniging’ , zegt voorzitter Albert van der Ploeg van NFW. ‘Onze leden snoeien 
regelmatig de bomen en struiken en kappen waar nodig. Zo krijg je gezonde elzensin-
gels en houtwallen, goed voor de biodiversiteit. Ook zorgt een grote groep boeren en 
vrijwilligers voor goede weide- en akkervogelgebieden of voor het onderhoud van 
sloten.’  
  
De vereniging wil inwoners en bezoekers meer betrekken bij dit landschap. Via de 
campagne Wat moai! worden mensen opgeroepen mooie foto’s te plaatsen op sociale 
media met de hashtag watmoai! Ook kunnen ze de vereniging steunen door vriend te 
worden. Hiervoor is de website www.watmoai.nl gemaakt. Voor de campagne is een 
filmpje opgenomen met een gezin uit Augustinusga dat fietsend geniet van de mooie 
omgeving van Eastermar. Dit filmpje is onder andere te zien via Facebook en 
Instagram. Van der Ploeg: ‘We weten dat veel inwoners en ook jonge gezinnen in onze 
regio volop genieten van de natuurpracht. De waardering voor ons landschap is de 
afgelopen periode alleen maar toegenomen, dat merken we ook aan de reacties van 
de vele wandelaars en fietsers. Er zullen vast veel mensen zijn die ons willen steunen 
bij het behoud van dit landschap. Dat kan dus door vriend te worden. Als tegenpres-
tatie krijgen ze jaarlijks een uitnodiging voor een landschapsexcursie. Na zo’n excur-
sie geniet je nog meer van de mooie flora en fauna als je een fiets- of wandeltocht 
door onze omgeving maakt.’  
  



Technisch Bedrijf

Al 100 jaar! 

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

E L E K T R O T E C H N I E K  
 

V E R W A R M I N G  
 

V E N T I L A T I E  
 

G A S  
 

W A T E R  
 

S A N I T A I R  
 

Z I N K W E R K  
 

D A K B E D E K K I N G
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Vereniging Noardlike Fryske Wâlden  
De vereniging Noardlike Fryske Wâlden is een vereniging in Noordoost-Fryslân en Nationaal 
Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particu-
lieren, zorgt met (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer voor het behoud van dit bijzondere land-
schap en de boerenlandvogels.

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



* Luxe- en huishoudelijke artikelen 

* Speelgoed  * Campinggas 

* Tuinstoelen  * Recreatie-artikelen 

* Fietsverhuur  * Benzine 

Gratis parkeren voor de winkel

NOVY-WARENHUIS,  
VAN SMINIAWEG 4

Bloemisterij 
Koolhaas v.o.f.   

Hoofdstraat 63, 9244 CM Beetsterzwaag 

Tel. 0512  38 29 99 of 0512  52 20 93

Elke zaterdag op de markt in Gytsjerk  
van 08.00 - 12.00 uur
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Vereniging Noardlike Fryske Wâlden:  
Ode aan het landschap deel 6  
  
In 2021 brengt de vereniging Noardlike Fryske Wâlden een Ode aan het landschap. 
In Nationaal landschap Noardlike Fryske Wâlden zorgt het overgrote deel van de bijna 
800 leden, boeren en particulieren, voor het behoud van dit bijzondere landschap en 
de boerenlandvogels. De vereniging brengt dit jaar iedere maand een van deze leden 
in beeld. De leden leggen in een online artikelenreeks de unieke waarde van het land-
schap uit en geven tips hoe bezoekers dit bijzondere landschap kunnen beleven.  
 
Lees deze maand op www.noardlikefryskewalden.nl/ode hoe Nynke de Jong, samen 
met haar ouders Annie en Marten, vertelt over hun natuurboerderij Oer de Wiel in 
natuurgebied It Bûtefjild. Dit zijn de eerste beheerders die binnen de artikelenreeks 
vertellen over particulier natuurbeheer: ‘De combinatie dier en natuur, die wilden we 
graag waarmaken’. Ervaar zelf het landschap met de audio fietstour in het gebied 
rondom het bedrijf van familie de Jong. 
 

 
Foto: Noardlike Fryske Wâlden



DE LEKKERSTE KOEK 
VINDT U BIJ  DE 
NEDERLANDSE 

KOEKKAMPIOEN!

Ambachtelijke bakkerij Braaksma - Van Haersmasingel 2 - Oenkerk
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Zin om te fietsen?  
Oudere testfietsers gezocht voor 9 nieuwe routes 
 
Doortraproutes zijn rondjes van ongeveer 20-25 km, mooi, groen, over redelijk ruime 
paden, met weinig obstakels en relatief veilige kruisingen. Doortraproutes horen bij 
het landelijke programma Doortrappen, een overheidscampagne om mensen zo lang 
mogelijk veilig te laten doorfietsen: fietsen tot je 100ste. Vorig jaar werden er al 23 van 
deze routes gemaakt, nu zijn er 9 nieuwe. 
 
De Fietsersbond zoekt oudere fietsers die de route willen fietsen en hun mening 
willen geven over de route. 
 
De 9 nieuwe: 
 

• Drogeham 30km. of 17km. 
• Gerkesklooster 30km. of 21km. 
• Veenwouden 25km. 
• Oenkerk /Wyns 17km.  
• Gorredijk 30km. 
• Appelscha 22km. 
• Warns 25km.  
• Ameland 18km. 
• Vlieland 13.5km.  

 
Wilt u een van de routes testen stuur dan een mailtje naar fietsschool@fietsersbond.nl. 
Vermeld daarbij van welke plaats u een route wilt ontvangen. U ontvangt de route en 
daarbij een link naar een beoordelingsformulier over de route. Doortraproutes worden 
gemaakt in opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROF) en de Friese 
gemeenten, als onderdeel van het landelijke programma Doortrappen. 



www.onetofit.nl

Ik ben aangesloten bij de 

Behandelingen 
worden vergoed 

vanuit de aanvullende 
zorgverzekering

KORT LEEFSTIJLPROGAMMA VOOR € 159,99
Ben je al je hele leven bezig met gezond eten, maar willen die kilo’s er maar niet af en weet je niet waar dit aan ligt? Wil je meer te weten komen wat je kunt om je leefstijl te verbeteren, maar wil je niet een heel traject aangaan? Dan is een kort leefstijlprogramma misschien iets voor jou!!Wat krijg je voor dit geld?

In 4 weken tijd leer je bewuster boodschappen te doen, etiketten te lezen en te begrijpen d.m.v. een supermarktsafari. Je ontvangt een Brisk Walk les, je zult zelf een gezond weekmenu kunnen maken en wekelijks ontvang je de nodige tips en handvatten om zo een gezondere leefstijl te krijgen. 
Voor wie?
Individueel d.m.v. 1 op 1 coaching of in groepsverband max. 3 personen i.v.m. het coronabeleid.Voor meer informatie klik op www.onetofit.nl of bel vrijblijvend 06 48275255 en kom langs voor een gratis gesprek. De consulten bij One To Fit worden deels vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering en dit heeft geen invloed op je verplicht eigen risico.

Wij werken  
vanuit  

Heemstra State in Oentsjerk! 
(Frisiastate 23)

Irene Kuperis - Noordberger  •  06 - 48 275 255  •  info@onetofit.nl

maak je niet dik
voeding, leefstijl & positieve coaching

volg mij ook op facebook:
/onetofit

gewichtsconsulent • stresscounselor
slaapcoach • vrouwen in de menopauze  
leefstijlcoach • brisk walking
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Tijdens de lockdown was De Winkel van Tryn gesloten. We 
zijn blij dat we alweer enige tijd open kunnen zijn voor klan-
ten. Ook is er weer de mogelijkheid van inbreng van scha-
devrije, verkoopbare spullen en kleding. Hiermee voorko-
men we verspilling en geven we spullen die nog goed zijn 
een tweede leven.  
 

De Winkel fan Tryn is een ‘Fanalleswat Winkel’. Er zijn weer volop nieuwe items. Kom 
ook weer eens kijken en laat u verrassen door ons mooie en gevarieerde aanbod! De 
Winkel fan Tryn heeft voor onze deelnemers, maar ook voor inwoners van Oentsjerk en 
omgeving, een grote maatschappelijk functie en is een sociaal gezien een mooie cen-
trale plek om elkaar te ontmoeten. De Winkel fan Tryn is onderdeel van de winkeltjes-
route in de Wouden en omstreken. Zie ook www.wrwo.nl 
 
Mocht u eenvoudige sticker-, sorteer- of bezorgklussen hebben laat het ons dan 
weten, wellicht kunnen we iets voor elkaar betekenen! Graag tot ziens in de Winkel fan 
Tryn aan de Rengersweg 34, onze medewerkers verwelkomen u graag! 
 
Team Winkel fan Tryn - 058-2563503

Stichting Behoud Monumenten in de  
gemeente Tytsjerksteradiel 
 
En we noemen haar Anna. 
 
Als Stichting Behoud Monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel zijn we verheugd 
dat we de tweede luidklok, in de toren van de Mariakerk te Oentsjerk kunnen aan-
brengen. Tot aan de 2de wereldoorlog hingen er twee luidklokken in de toren, één uit 
1493 en één 1768. Beide luidklokken zijn in de oorlog weggehaald, maar alleen de 
oudste is weer teruggekomen en herplaatst. Dankzij kleine en grotere sponsoren 
hebben we het benodigde bedrag toegezegd gekregen, en is de opdracht voor realisa-
tie van de tweede luidklok verstrekt aan de fa. Vellema te Hallum en Klokkengieterij 
Reiderland te Finsterwolde. En deze zal dus op korte termijn naast de bestaande luid-
klok uit 1493 met de naam Maria te horen zijn. Voor een passende klankkleur zal de 
nieuwe luidklok in verhouding 8/9 van bestaande worden gemaakt. 
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Dat de luidklokken een naam hebben is heel gebruikelijk, naast de bestaande luidklok 
Maria, krijgt de nieuwe luidklok de naam Anna. Uit het Proto- evangelie van Jacobus 
zijn Joachim en Anna omschreven als de ouders van hun dochter Maria, de latere 
moeder van Jezus. Wat de jaartallen van de klokken betreft, zijn de namen tegenstrij-
dig (1493 dochter Maria en 2021 moeder Anna) maar dat de moeder en dochter wat 
naam betreft naast elkaar in de toren van de Mariakerk te Oentsjerk hangen vonden 
wij als stichting passend. 
 
De luidklok Maria is van 1493 en in opdracht van de gameghen (dorpelingen) van 
Ontserke (Oentsjerk) gegoten door klokkengieter Herman. Het is de oudste kerkklok 
in de gemeente Tytsjerksteradiel. Op de klok staan mooie reliëfversieringen en afbeel-
dingen van Maria met het kindje Jezus en een aan het kruis hangende Jezus. Ook staat 
er een Latijnse rondschrift op met een interessante tekst, die in het Nederlands luidt: 
‘over de afgestorvenen draag ik rouw, de levenden roep ik, de bliksem breek ik, mijn 
stem is de stem des levens; ik roep u toe, komt tot de Godsdienstige plechtigheden’. 
Voor de nieuwe klok Anna, naast de gebruikelijke reliëfversieringen etc., hebben we 
gekozen voor een iets meer eigentijds tekst:  
 
IN KLOK WAARD FAN US WEINAAM 
TROCH IENDRACHT KAAM DE NIJE 
DAT WY TROCH IT HEARREN FAN SYN KLANK 
TA GOD US RJOCHTSJE YN BEA EN TANK 
 
Oorspronkelijk was het gebruikelijk de klokken op te hangen aan een rechte as, met 
het vliegend luiden van de klok. Met het vliegend luiden van een klok wordt bedoeld 
het 180 graden laten luiden aan de klokkenstoel. Later werd er eerder gekozen voor 
een krukas, waar het draaipunt meer naar het midden van het totaal gewicht werd 
gebracht voor het lichter (minder zwaar aan het luidtouw trekken) luiden van de klok. 
Tegenwoordig gaat het luiden op elektronische wijze en is daarmee het vliegend 
luiden minder belastend voor de klok en beter voor geluid. Vandaar dat we beide klok-
ken uitvoeren met een rechte luid-as. 
 
Jaap Pompstra, zegt dat de toren van de Mariakerk te Oentsjerk straks weer een geluid 
van herstelde historische- en muzikale waarde hebben. Als Stichting Behoud 
Monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel en als eigenaar van de toren, hopen we 
omstreeks september / oktober 2021 het gebruik van de luidklokken te geven aan de 
PG Trynwâlden. 
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Buurthuis BOB  
 
Al ruim 40 jaar is buurthuis BOB een begrip in de 
Trynwâlden. Het buurthuis voor alle inwoners van de 
Trynwâlden, waar activiteiten worden georganiseerd voor 
jong en oud. 
 
Afgelopen tijd was een gekke tijd. De deuren waren meer dicht dan open. Maar we 
gaan voor betere tijden. Waarbij we onze deuren weer kunnen openen en dat het 
bruist in het BOB gebouw. 
 
Om dit voor elkaar te krijgen zijn we op zoek naar mensen die: 
 
• Vol ideeën zitten voor activiteiten 

voor jong en oud(eren); 
• Met een idee rond lopen maar niet 

weten waar ze moeten beginnen; 
• Het leuk vinden om als gastvrouw 

of gastheer mensen te ontvangen; 
• Twee rechter handen hebben en 

het prima vinden om zo nu en dan 
een klusje te doen; 

• Het belangrijk vindt dat de 
Trynwâlden een buurthuis heeft; 

• Zich graag willen inzetten voor 
een ander. 

 
Spreekt één van bovenstaande punten je aan? Of wil je jezelf inzetten voor het BOB?  
Laat het ons weten! 
 
Wat extra hulp kunnen we zeker gebruiken. Samen zorgen we ervoor dat het Buurthuis 
BOB het bruisende buurthuis is van en vóór de inwoners van de Trynwâlden. Laten we 
er met elkaar wat moois van maken! 
 
Meer informatie of je idee delen? Dat kan via info@buurthuisbob.nl of bellen naar met    
06-55541269.



kinderwoud.nl

Met diverse locaties in Burgum, 
Hurdegaryp, Gytsjerk, Noardburgum, 
Garyp, Oentsjerk, Eastermar, Tytsjerk, 
Sumar, Jistrum, Ryptsjerk, Earnewâld 
Weststellingwerf en De Fryske Marren!

•  kinderopvang
•  peuteropvang
•  buitenschoolse opvang
•  gastouderopvang

T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

Elke dag een mooie 
dag bij Kinderwoud!

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



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 Trynwâlden, Canterlandseweg 5, 9061 BX Gytsjerk, 
058- 256 2808. Openingstijden ma-do 8.15 - 12  & 13.15 - 17 u. Vrijdags 8.15 - 12 u. 

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 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 

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  
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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)   
Psychologenpraktijk - Drs. J.A.P. Lodder, De Mieden 14, Oentsjerk, (tel. 2561867).  
Dierenartsenpraktijk Giekerk-Hardegarijp-Veenwouden 
Westeromwei 71, 9254ED, Hardegarijp 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.30 uur 
Wij werken uitsluitend op afspraak. Bel 0511-472064  
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 uur; 
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  

Bestuur van dorpsbelangen Oentsjerk 
Sandra Buith, voorzitter Rengersweg 11 tel. 06 15628642 

Niek Hagoort, penningmeester Rengersweg 92 tel. 06 22172824 

Albert Schaafsma Frisiastate 43 tel. 06 50271158 

Ali-Jetske Hoogland Rengersweg 67 tel. 06 28652065 

Gerben Mensink De Pleats 19 tel. 06 12636541  
E-mail: dorpsbelangenoentsjerk@gmail.com. 
Rekeningnummer voor giften/sponsoring:  IBAN: NL17 RABO 0129 7165 88.

60

De Koeketromp




