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• Financiële administratie 

• Loonadministratie 

• Omzetbelasting 

• Inkomstenbelasting 

• Jaarrekening 

• Advisering

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

E-mail: info@wassenaaradministratie.nl
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Van de scholen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advent en kerst. Vorige keer schreef ik dat we uitkeken naar de vieringen advent en 
kerst. De adventsviering vierden we in de stamgroepen. We keken allemaal naar een 
filmpje van het boek: Speciaal voor jou, van Max Lucado. Vol verwachting keken we uit 
naar het kerstfeest. We hadden grote plannen, maar die moesten steeds worden bij-
gesteld. Weer moesten we (net als vorig jaar) schakelen en de plannen omgooien. 
Gelukkig zijn we als leerkrachten en kinderen flexibel en hebben we in alle units een 
week eerder fijn met elkaar kerst kunnen vieren. 
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openbare  

bibliotheek

S. Kloostermanstrjitte 6 
9061 BE Gytsjerk 

Tel. 058  256 26 11 
Verlenglijn 0900-3450345

 
OPENINGSTIJDEN: 
Maandag: 15.00-20.00  

Woensdag: 15.00-18.00 

Vrijdag: 10.00-12.00  

en 15.00-20.00  

Kijk ook eens op 
www.sbmf.nl

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

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

info@hellingatransport.nl 
www.hellingatransport.nl

Hellinga 

transportbedrijf 
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Na de kerstvakantie mochten we gelukkig weer naar school. Helaas moesten in janu-
ari de unit 456 (Apollo en de Icarus) en 78 (Atalanta) in quarantaine vanwege te veel 
besmettingen. Gelukkig weten de leerkrachten en de kinderen precies hoe we dit nu 
aanpakken. Het thuisonderwijs werd weer opgepakt. Complimenten voor de kinderen 
en de ouders! 
 
Na de voorjaarsvakantie was de rust weer wedergekeerd en konden we weer los! Geen 
gescheiden pauzes meer in cohorten, maar weer met elkaar! Ook het werken met 
elkaar op het Binnenplein pakken we weer op. Heerlijk om zo weer aan de slag te 
kunnen. We hopen van harte dat dit zo door kan blijven gaan.  
 
Voortgangsgesprekken. Na de vakantie stonden ook de voortgangsgesprekken op de 
planning. Een gesprek met ouders, leerkracht en kind! Tijdens dit voortgangs-gesprek 
wordt besproken of de gestelde doelen in de afgelopen periode zijn behaald en hoe 
de ontwikkeling van de kinderen is verlopen. In MijnRapportfolio kunnen de ouders 
de ontwikkeling van hun kind volgen. Een mooi onderdeel in MijnRapportfolio is 
TROTS OP. Kinderen of leerkrachten kunnen hier een foto plaatsen waar ze trots op 
zijn.  
 
Schoolschaatsen. In januari en februari zijn de kinderen van de Atalanta naar de IJshal 
in Leeuwarden geweest. Prachtig om te zien hoe de kinderen hun best doen en al goed 
kunnen schaatsen! 1 keer hebben we moeten missen vanwege de quarantaine van de 
groep. Maar de andere 4 keer konden gelukkig doorgaan.  
 
Schoolontwikkeling. Het team van de Paadwizer is bezig met de ontwikkeling van 
begrijpend lezen en de omliggende voorwaarden. Die voorwaarden bestaan uit: tech-
nisch lezen (foutloos, vlot en vloeiend kunnen lezen), een goede woordenschat, ruime 
achtergrondkennis en begrijpend luisteren (in groep 1,2,3,4) We hebben zeer inspire-
rende studiemiddagen! Volgende keer gaan we iets meer hierover vertellen. Wordt ver-
volgd! 
 
Tot zover eerst weer de nieuwtjes van de Paadwizer!
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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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Verkeerseducatieprogramma ANWB Streetwise bij basisschool OBS de Opstap 
 
Op vrijdag 4 maart 2022 verzorgde ANWB Streetwise een praktisch verkeers-educatie-
programma bij basisschool OBS de Opstap, OBS it Kruirêd, OBS Thrimwalda en OBS 
Sinnehonk op diverse locaties in Oentsjerk. ANWB Streetwise leert alle kinderen van 
de basisschool beter om te gaan met het huidige verkeer. Onze vier samenwerkings-
scholen onder de naam ‘Fierkracht’ vinden het belangrijk om bij te dragen aan de ver-
keersvaardigheid van leerlingen. 
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Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektrische rijlesauto s, zebrapaden, ver-
keerslichten en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst. 
Daarnaast zet ANWB Streetwise stevig in op afleiding in het verkeer door smartphone 
gebruik. Leerlingen worden bewust gemaakt van eigen (gevaarlijk) verkeersgedrag. 
Ook is er aandacht voor hoe kinderen veilig kunnen fietsen met een fietshelm. 

Voor elke groep is een eigen verkeersprogramma:  
 Toet toet (groep 1 en 2): Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen 

van verkeersgeluiden, het belang van veilig fietsen met fietshelm, veilig oversteken, 
gebruik van de autogordel en een autostoeltje.  

 Blik en klik (groep 3 en 4): Het gebruik van de fietshelm. Fietsen van een parcours 
met de fietshelm. Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken en 
het veilig meerijden in de auto. 

 Alle kinderen van groep 3 en 4 krijgen bovendien gratis een fietshelm aangeboden 
door de Edwin van der Sar-foundation! 

 Hallo auto (groep 5 en 6): Afleiding in het verkeer maakt deel uit van deze les, even-
als bewustwording van elektrisch (stil) verkeer. Kinderen nemen plaats op de bijrij-
dersstoel van een lesauto en mogen zelf remmen om de reactietijd, de remweg en 
het effect van het dragen van de autogordel bij een noodstop te ervaren.  

 Trapvaardig (groep 7 en 8): Afleiding in het verkeer. Mobiel telefoon gebruik. 
Bewustwording van eigen (gevaarlijk) verkeersgedrag. Een positieve gedragsveran-
dering op gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing middels een uit-
dagend fietsparcours.  

 
ANWB Streetwise wordt grotendeels bekostigd vanuit de maatschappelijk verantwoordelijkheidsge-
dachte van de ANWB. 
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Hierbij een oproep vanuit kinderkoor De Accu’s. 
 

Kinderkoor De Accu’s bestaat bijna 50 jaar! Een heuglijk 
feit natuurlijk, maar helaas is het voortbestaan van ons 
muzikale kinderkoor onzeker. Daarom deze oproep aan 
alle inwoners van de Trynwâlden.  
Ben jij degene met affiniteit voor muziek, zingen en kin-
deren in de basisschool- leeftijd? Word jij enthousiast als 
je deze groep kinderen kennis kunt laten maken met het 

plezier van zingen en muziek maken? Durf jij de uitdaging aan om het kinderkoor 
samen met zijn leden weer nieuw leven in te blazen?  Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Om je aan te melden of voor aanvullende informatie: neem contact op met één van 
de volgende bestuursleden: 
 
Marietta Ros, tel. 06-12061546                                      
Ramona Bus, tel 06-22325374 
Neeltje van der Veen, tel. 06-12217592
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Kunst in de Kerk 2022  
 
 
Nadat Kunst in de Kerk Trynwâlden de afgelopen twee jaar niet door kon gaan van-
wege de coronapandemie, lijkt het erop dat het dit jaar wél gaat lukken. Het wordt de 
tiende keer dat deze expositie voor amateurkunstenaars in de Trynwâlden wordt geor-
ganiseerd. Dit jaar niet zoals gebruikelijk in de aanloop naar Pasen, maar in de 
periode voor Hemelvaartsdag. Plaats van handeling is de Martinuskerk aan de 
Canterlandseweg in Gytsjerk. 
 
De opening vindt plaats op maandagavond 16 mei om 19.00uur. Daarna loopt de 
expositie van dinsdag 17 mei tot en met donderdag 26  mei (Hemelvaartsdag). De 
openingstijden worden nog bekendgemaakt; er komen posters met aankondigingen in 
de dorpen in de Trynwâlden te hangen. De toegang is gratis, maar een vrije bijdrage 
is altijd welkom.     
 
Het thema voor deze editie is ‘Onze wereld/Ús wrâld’. De werkgroep roept alle inwo-
ners – jong en oud – van de Trynwâlden op om mee te doen. Kunstwerken kunnen 
divers zijn: schilderijen, tekeningen, beelden, gedichten, verhalen, columns, bloem-
schikkingen, textiele werken, foto’s etc.  
 
De kunstwerken moeten op zaterdag 30 april tussen 11 en 12 uur worden ingeleverd. 
In verband met de beperkte ruimte in de kerk kunnen er per persoon twee kunstwer-
ken worden ingeleverd, bij grote kunstwerken één werk per persoon. Op zaterdag 28 
mei tussen 11 en 12 uur moeten de kunstwerken weer worden opgehaald. 
 
Wil je meedoen? Geef je vóór 16 april 2022 op bij Corrie Ringlever: corring@kpn-
planet.nl of 058-2560651. 
 
De werkgroep Kunst in de Kerk Trynwâlden: 
Wim-Jan Dijk, Wiebe Damstra, Corrie Ringlever, Sietske Boonstra en Tjitte Wierdsma.  
 
Kijk ook op  www.facebook.com/KunstindekerkTrynwalden/.  
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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
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Ontwikkelingen Heemstra State 2022 
 
In 2016 gaf Patyna aan dienstencentrum Heemstra State te willen verkopen, want de 
exploitatie kwam ieder jaar in de rode cijfers. Omdat onze deelnemers met een ver-
standelijke beperking al sinds 2008 onder begeleiding werken in het dienstencentrum 
zijn wij destijds aangehaakt om mee te denken over de toekomst van Heemstra State. 
Samen met o.a. de PGT, dorpsbelang, de gemeente en andere belanghebbenden werd 
er nagedacht over het vraagstuk: hoe kunnen we zorgen dat dienstencentrum 
Heemstra State behouden blijft voor de Trynwâlden?  
 
Na verschillende projectgroepen en vele vergaderingen kwam er geen concrete oplos-
sing. Patyna heeft daarom begin 2019 noodgedwongen moeten besluiten om 
Heemstra State in de openbare verkoop te zetten. Hierbij richten zij ook de hoop op 
ons als Aventoer. Een lastige keuze, want eigenaar worden van zo’n groot gebouw met 
veel financiële lasten en de nodige historie is niet iets wat wij ambieerden. Nadat we 
alle voor- en nadelen hadden afgewogen, besloten we toch om ervoor te gaan. We 
hebben een bod uitgebracht onderbouwd met een plan om dienstencentrum 
Heemstra State open te houden en de exploitatie in de zwarte cijfers te krijgen. Ons 
bod bleek het hoogste en na het doorlopen van alle formaliteiten werden wij in juni 
2019 eigenaar en zijn we aan de slag gegaan. 
 
We hebben veel zaken uitgezocht en geprobeerd om alle kreukels in en rondom 
Heemstra State glad te strijken. Denk bijvoorbeeld aan: ontvlechten van 
gas/water/elektra van 1 grootverbruiker naar 4 aansluitingen, eerlijke verdeling van de 
parkeerplekken en het organiseren van onderhoud aan park en bos. Waar nodig 
werden nieuwe afspraken gemaakt en werd inzichtelijk gemaakt welke kosten bij welke 
gebruiker of eigenaar hoorden. Deze nieuwe situatie was voor veel mensen even 
wennen en wij zijn ons er van bewust dat wij daarin niet ieders wens of behoefte 
hebben kunnen vervullen. 
 
Daarnaast werd er samen met Patyna in Fidesta de nieuwe partij gevonden die de 
zorgactiviteiten van Noflik Wenje wilde overnemen. Noflik Wenje werd een nieuwe 
locatie van deze franchise-organisatie, zij huurden daarbij de zorgvleugel van ons. 
Vanuit Fidesta was er al snel de wens om het aantal zorgplekken van Noflik Wenje uit 
te breiden. De voormalige vleugel van de thuiszorgpost van Patyna kwam in beeld 
voor uitbreiding tot nieuwe zorgappartementen.  
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geniet als in 
vervlogen tijden

Bekijk alle mogelijkheden op  www.staniastate.nl

Diner of  kom Picknicken in het park!
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Door deze nieuwe situatie werden wij geconfronteerd met het feit dat wij als zorgbe-
drijf It Aventoer nu zouden moeten investeren in de verbouw van een deel van 
Heemstra State. Wij hadden deze intentie niet en dit is voor ons een kantelpunt 
geweest. In overleg met Fidesta zijn er investeerders gevonden die dit zagen zitten en 
zij hebben deze delen van het gebouw van ons overgenomen. Hierdoor konden toch 
de extra zorgappartementen voor Noflik Wenje gerealiseerd worden. 
 
In 2020 vonden wij in Vera van der Beek met haar cateringbedrijf een goede partner 
voor de algehele exploitatie van het multifunctioneel centrum. Zij kent het gebouw en 
haar bezoekers goed en heeft deze rol met veel enthousiasme op zich genomen. Na 
een periode van huur is zij per 1 januari 2022 eigenaar geworden van het 
Multifunctioneel Centrum. 
 
Met deze overdracht, en de laatste ontwikkeling waarbij de voormalige restaurantzaal 
nog wordt omgebouwd tot zorgappartementen voor Noflik Wenje, is er voor ons een 
einde gekomen aan het hoofdstuk Heemstra State. We zijn blij dat we samen met de 
inzet van alle betrokkenen de dienstverlening van Heemstra State, het zorgaanbod 
van Noflik Wenje en een waardevolle dagbesteding voor onze deelnemers hebben 
kunnen behouden. 
 
Wij wensen alle nieuwe eigenaren veel succes en hopen op een duurzame toekomst 
voor Heemstra State! 
 
Vriendelijke groet, 
Namens It Aventoer 
Familie Postma. 
 
 
Activiteiten Heemstra State 
 
Gelukkig komen we weer wat op gang met elkaar. We zijn daarom als Protestantse 
Gemeente Trynwâlden weer begonnen met onze kerkdiensten in Heemstra State, één 
keer per maand. We willen ook heel graag weer van start met de zangmiddagen en met 
de open ouderen middagen. We heten u daarom graag welkom op: 
 
1. Donderdagmiddag 17 maart a.s. van 15.00 u- tot 16.30u in De Treffer voor een 

open ouderenmiddag. Mevr. Ineke Kwant zal ons dan iets vertellen over de 
Evangelische Boekwinkel in Dokkum. 
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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
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Zij zal ook boeken, kaarten en cadeauartikelen meenemen, zodat u ook lekker wat kunt 
‘sneupen’. Vergeet dus niet de portemonnee mee te nemen! Verder is er alle gelegen-
heid voor een praatje, onder het genot van een kop koffie of thee; 
 
Zondagmiddag 27 maart is er weer een zondagmiddag/zangmiddag van 15.00 – 
16.00u. in de Treffer. Ds.Hille Vlasman heeft deze middag de leiding. 
 
Een hartelijke groet van pastor Grytsje Hovius!  
Heeft u vragen bel gerust: tel. 06-46 466801  
 
 
Nieuws vanuit Heemstra State 
 
Van bejaardenhuis Heemstra State tot Ontmoetingcentrum Heemstra State 
voor GEHEEL Trynwâlden; van Kinderopvang tot biljartvereniging oftewel van jong tot 
oud; het nieuwe Heemstra State van Vera van der Beek! 
 
In Heemstra State is van alles te doen. Je kunt er naar de kapper, de pedicure, de Yoga 
Studio fan Yfke Kingma (ald Gytsjerkster), de Bieb en de Praatfabriek. Tussen de 
middag gezamenlijk warm eten in het eetcafe `bij Vera`. Schuif aan of neem een tafel 
voor jezelf! Mocht je een ruimte nodig hebben voor wat dan ook, neem dan vooral 
even contact op met Vera. 
 
Tijdens de helaas veel te lang durende lockdown wegens corona bleef het eetcafé en 
daarmee ook de andere zalen gesloten. Maar sinds een aantal weken wordt er geluk-
kig weer volop gebruik gemaakt van de faciliteiten. 
 
Binnenkort start er een nieuw initiatief, `De Ontmoeting`. De ontmoeting is ontstaan 
uit samenwerking met Fidesta, Kearn, Trynwalderein en Heemstra State.  Behoefte 
aan een praatje, gezelligheid, mensen te ontmoeten? Loop dan eens binnen. 
 
Verder kun je elke 3e woensdag van de maand naar hartenlust patat eten in het eet-
café voor de prijs van € 8,25 en dit is incl. soep vooraf en ijs toe.  
Op elke donderdagochtend kunt u voor € 3,- onbeperkt gezamenlijk koffiedrinken en 
krijgt u er een plak cake bij. Dan worden er ook spelletjes gedaan en hierbij gaat het 
er fanatiek aan toe. Op donderdagochtend zijn er vrijwilligers bij aanwezig. Jo binne 
wolkom! 
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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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Zoals u merkt kunt u voor vele “uitjes” heel goed terecht in Heemstra State. En mocht 
u een feest(je), vergadering, meeting of anders willen organiseren, voor welke gele-
genheid ook, neem contact op met Vera; samen maken we er iets moois van! 
Hieronder treft u nog enkele data aan waarmee u zeker rekening dient te houden, voor 
een leuke activiteit in het MFC (Multi Functioneel Centrum). 
 
 13 en 20 april 2022 workshop thuisleven gerechtjes maken en een wijn proeverij 
 17 april 2022 paasbrunch 
 8 mei 2022 moederdag high-tea 
 
Maar er is in het lopende jaar nog veel meer te doen. Hierover wordt u t.z.t. geïnfor-
meerd 
 
Namens Vera tot ziens in het Ontmoetingscentrum Heemstra State! 
Voor inlichtingen: 06 53 227131.    

Midnightwalk Trynwâlden 2022 
 
Op 30 september organiseert Lionsclub de Wâlden een Midnightwalk door de 
Trynwâlden. De wandeling door Oentsjerk en Gytsjerk start en eindigt bij Staniastate 
en is ongeveer 9 km lang. We wandelen langs plekken waar men normaal niet zo snel 
komt. Langs en door bedrijven en instellingen die laten zien wat er daar speelt. En van 
spelen gesproken: onderweg komen de wandelaars allerlei culturele uitvoeringen 
tegen. Dat gaat van Performance Art tot orgelspel en van zangers tot een blaasorkest.  
Kortom een prachtig wandelevenement, dat men niet mag missen en dat eindigt in 
het prachtige park van Stania. Hier kan men uitrusten en nog even nagenieten met 
een drankje en muziek. De opbrengst van dit wandelfestijn gaat in samenwerking met 
welzijnsorganisatie Kearn naar “Jonge mantelzorgers” in Tytsjerksteradiel. Artiesten, 
muzikanten, dansgroepen enz. uit de Trynwâlden zijn van harte uitgenodigd zich aan 
te melden om aan dit festijn mee te werken. Als je je wilt laten horen en/of zien aan 
honderden wandelaars meld je dan aan bij: 
 
Gert van der Meijden 
Coördinator Midnightwalk Trynwâlden 
06 48 250575 
gertmeijden@gmail.com
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Huishoudelijke thuiszorg

Schoonmaak bedrijf/kantoor

Boodschappen aan huis
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Uw 

vaste hulp 

voor een 

voordelig 

tarief

Koeketromp maart 2022.qxp_Koeketromp  18-03-2022  12:38  Pagina 22



23

De Koeketromp

Swim! laat de Trynwâlden nog steeds zwemmen 
 
Op 30 april gaat zwembad “de Sawn 
Doarpen” weer open. Na twee jaar 
met beperkingen vanwege de 
corona hopen we dit jaar weer vol-
ledig van het zwembad gebruik te 
kunnen maken. En dat met een vol-
ledig nieuw kassa- en kleedgebouw. 
Ondanks de beperkingen zijn er de 
afgelopen twee jaar gelukkig toch 
nog duizenden bezoekers geweest. 
De geïmproviseerde kleedtent was 
niet super, maar voldeed prima. En 
veel activiteiten hebben toch door-
gang kunnen vinden. En daar reke-
nen we komend seizoen ook op. 
Stichting Swim! heeft in haar elfde 
jaar, samen met de gemeente, weer 
het nodige gepland.  

 
De zwemvierdaagse zal plaatsvinden van 28 juni tot en met 1 juli en eerder in juni is 
er een Swim en Fun week. Ook het buik glijden, dauw- en ontbijtzwemmen komen 
weer voorbij en wellicht nog een paar nieuwe activiteiten. Zo denken we na over een 
dorpen- of buurtenzeskamp. Swim! houdt je op de hoogte. En als je als vrijwilliger of 
donateur mee wilt helpen, zodat we dit kunnen blijven organiseren, meld je gerust 
aan via de website  www.laattrynwaldenzwemmen.nl of via info@laattrynwaldenzwem-
men.nl. 
 
Gert van der Meijden, voorzitter Swim! 
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Meer gemak 
op loopafstand
Van Haersmasingel 4A • 9062 CB Oenkerk  

• Telefoon: 058 - 256 11 87

Koeketromp maart 2022.qxp_Koeketromp  18-03-2022  12:38  Pagina 24



25

De Koeketromp

Kunst en erfgoed in Oentsjerk  
 
28. Gouden windhanen, meer dan windwijzers (2) 
 
Spitsen in de Trynwâlden 
De regio Trynwâlden is rijk aan kerken met torens waarop windvanen staan of draaien. 
Die sieraden staan niet zomaar op de kerkgebouwen, ze dragen symbolisch een bood-
schap uit en zijn meer dan een ornament. De vanen zijn dragers van een verhaal dat 
vele kanten heeft. Oentsjerk heeft twee kerken, de Mariakerk aan de Wynzerdyk 9 en 
de Ontmoetingkerk aan de Rengersweg 15. Die verschillende kerken hebben beiden 
torenhanen. In Oentsjerk en omgeving zijn meer windvanen te vinden en in Burgum, 
de hoofdplaats van Tytsjerksteradiel, zijn er ook meer. Ze staan niet alleen op kerken, 
maar ook op oude gebouwen zoals bijvoorbeeld het voormalige postkantoor en parti-
culiere huizen. Op de kerktorens van Oentsjerk kijken de ‘gouden’ hanen vanaf hun 
spits en het kerkdak uit over het land en het dorp. En hoe klein de torenhaan in ver-
gelijking met die hoge torens ook lijken, ze trekken onherroepelijk de aandacht, of je 
nu van veraf naar de kerk aan de horizon kijkt, of vanaf het hof rond de kerk of van 
onderaf omhoogkijkt naar de toren, de haan valt op, zelfs als deze net zover is wegge-
draaid dat die nauwelijks zichtbaar is schittert er nog een streepje tegen de lucht. 
 
Brons en torengoud 
De meeste kerkhanen zijn van brons en bedekt met zogenaamd torengoud. Dat toren-
goud is een speciaal soort goud dat door een vakman of restaurateur aangebracht kan 
worden op objecten in de buitenlucht. Door de samenstelling en de wijze van opbren-
gen is de torenvaan veel beter bestand is tegen de weers-omstandigheden dan met 
ander bladgoud, dat kwetsbaarder is en te snel zou slijten. Tegenwoordig is er een 
bladgoudsoort met een bijzondere legering van goud en platina, een torengoud van 
100% edelmetaal. Het platina maakt het goud iets harder en daarmee is dit type goud 
weer veel slijtvaster dan andere, oudere types torengoud. Met deze nieuwe legering 
kan de oude glans en glorie van vergulde vanen teruggebracht worden en langer 
behouden. Een schitterend gouden haan trekt meer aandacht dan een doffe haan en 
die haan staat er om ons te herinneren aan een Bijbels verhaal, dat hoopvol is, ook 
voor wie wat verder van de bijbel en het Christelijk geloof afstaat dan de kerkgangers. 
  
Andere vanen 
Er bestaan ook hanen en andere windvanen van al of niet verguld staal, gietijzer of 
RVS, koper of tin, die windijzers staan meestal op palen of de nok van particuliere 
huizen. 
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RVS hanen en onderdelen roesten niet en hebben daardoor een langere levensduur 
dan windwijzers van ijzer. Alle windvanen op kerken, andere gebouwen en palen, van 
welk materiaal ook, staan hoog omdat ze op die plaats opvallen, wind kunnen vangen 
en van richting kunnen veranderen. Van jongs af vond ik dat draaien al prachtig om te 
zien, pas later begreep ik dat de beweging van de haan naast het aangeven van de 
windrichting nog een andere betekenis heeft en dat de haan zelf een symbool is.  
 
De gouden torenhaan staat net als andere hooggeplaatste dierfiguren of windvanen 
op kerktorens symbool voor een bepaalde eigenschap of karaktertrek, die in verband 
gebracht wordt met de Bijbel. Voor de haan is dat waakzaamheid en een nieuw begin. 
Het dier kon 24/7 alle kanten op draaien en vanuit de hoogte alle richtingen in de 
gaten houden en zo het geheel overzien. In sprookjes, legenden, volksverhalen en 
mythologische verhalen komt de haan ook veel voor als een oud symbool. 
 
Windwijzer of Toren van de winden 

Tussen 1837-1845 heeft de oudheid-
kundige dienst van de stad Athene 
de beroemde Toren van de winden 
zichtbaar gemaakt. Deze bijzondere 
cultuurhistorische toren is in de 
periode 2014 – 2000 helemaal 
schoongemaakt en aansluitend 
gerestaureerd. Het bouwwerk is nu 
een van de best bewaarde erfgoed 
monumenten van de stad. Deze 
oudst bekende windvaan dateert van 

48 voor Christus en hoorde bij de twaalf meter hoge uit Pentelisch marmer opgetrok-
ken toren op de Romeinse agora aan de voet van de Acropolis. De toren is ook bekend 
onder de naam Horologion van Andronikos Kyrrhestes, de sterrenkundige die de 
toren gebouwd heeft. Het bouwwerk heeft aan alle acht kanten reliëfs die de acht 
belangrijkste Griekse windgoden en richtingen verbeelden: Boreas (noorden), Kaki 
(noordoosten), Euros (oosten), Apeliotes (zuidoosten), Notos (zuiden), Lips (zuid-
westen), Zephyros (westen) en Skiron (noordwesten).  
 
Uit beschrijvingen blijkt dat bovenop de toren een marmeren kegel stond met een 
bronzen Triton*, symbool voor de zege op zee vol gevaren en rijkdom. Triton wees met 
de staf in zijn hand naar een van de acht windgoden om de juiste windrichting aan te 
geven.  
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De toren had net als de kerktorens in Oentsjerk en vele andere plaatsen, een klok. De 
oude Grieken lazen de tijd af met een waterklok (clepsydra) en zonnewijzers. Uit een 
halfrond waterreservoir aan de achterkant van de toren stroomde water dat het rader-
werk van de klok aandreef en omdat de voorkant van de toren naar het noorden was 
gericht, konden de Grieken aan de schaduwen aflezen welk deel van de dag het was. 
Voor de precieze tijd was op iedere zijde van de toren een zonnewijzer aangebracht. 
 
Torenhanen in Oentsjerk 
De kerkhaan op de Ontmoetingskerk werkt volgens hetzelfde prin-

cipe en is een traditionele windwijzer en instrument om de richting 

van de wind van af te lezen. Een windvaan bestaat meestal uit een 

kunstwerk of bepaalde vorm van een metalen plaatje dat vrij om een 

verticale as draait en dankzij de winddruk aanwijst uit welke richting 

de wind komt. De spitse kant of voorzijde van de figuur, pijl of 

andere vaan is de windwijzer of kortweg wijzer. Torenvanen draaien 

dankzij de winddruk, maar er bestaan ook vanen op torenspitsen die 

niet kunnen draaien en er alleen als symbool en beeldmerk staan. 
De vastgezette of stilstaande haan op de toren of kerk blijft een torenhaan of kerk-
haan, een draaiende haan is daarnaast ook nog een zogenaamde wind- of weerhaan. 
De torenhanen op de Ontmoetingskerk en Mariakerk in Oentsjerk en andere kerken in 
de Trynwâlden, Nederland en vele werelddelen zijn een vertrouwd beeld. Ze zijn eeu-
wenoud, maar een haan op een paal, boom, waaronder ook een  meiboom of een 
Kerstboom is een al veel ouder heidens gebruik dan een haan op een kerktoren.  
 
Mariakerk, kruis 

De oudere symbolische hanen werden net als de 
bol, het kruis, donderbeitel en hamer gezien als 
afweermiddelen tegen het kwaad en kwade gees-
ten. Het kruis, de bol en de haan bleven. Alle drie 
bekende symbolen na de kerstening. In de eerste 
eeuwen na Christus werden deze symbolen van 

een nieuwe, Christelijke betekenis voorzien. Op de Mariakerk staan de twee windva-
nen bovenop een kruis. Het kruis is symbool geworden voor de kerk van het christe-
lijke evangelie, het sterven van Jezus en de verlossing van de zonden voor de mensen.  
De kerkhaan deed pas vele eeuwen na het begin van onze Christelijke jaartelling zijn 
intrede en de oudste kerkelijke verwijzing naar een windhaan stamt uit de negende 
eeuw. Bisschop Lambertus van het Italiaanse Brescia liet in het jaar 820 een bronzen 
haan gieten en op de toren van de kerk San Faustino Maggiore plaatsen.  
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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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Kraaiende haan als symbool 
De haan verwijst naar de drievoudige verlooche-
ning van Jezus door zijn discipel Petrus en het 
berouw daarover. Een onderwerp dat op vele 
kunstwerken is uitgebeeld. In het Bijbelverhaal 
over de verloochening trekt Jezus tijdens de 
gesprekken over zijn aanstaande dood de trouw 
van zijn volgelingen in twijfel. Apostel Petrus 
zegt dat hij Jezus altijd trouw zal zijn. Jezus ant-
woordt: “Ik zeg je, Petrus, deze nacht zal de haan niet 

kraaien voordat je driemaal geloochend hebt dat je mij kent.” (Lucas 22:34, Nieuwe 
Bijbelvertaling). 
 
Als Jezus gevangengenomen en weggevoerd is, vragen verschillende mensen aan 
Petrus of hij ook niet tot de volgelingen van de gevangene hoort. In de oude 
Bijbelvertaling van Markus 14:66-72 staat dat, toen Petrus zich beneden in de zaal aan 
het vuur warmde: een van de dienstmaagden des hogepriesters hem aanzag en zei: Ook gij waart 
met Jezus den Nazarener Hij antwoordde: Ik ken Hem niet, en ik weet niet, wat gij zegt. En hij 
ging buiten in de voorzaal, en de haan kraaide. De dienstmaagd zei tegen de omstanders: 
Deze is een van die. Maar hij loochende het wederom. Even later hoorde Petrus: “Waarlijk, gij zijt 
een van die; want gij zijt ook een Galileer, en uw spraak gelijkt.” En hij begon zich zelven te vervloe-
ken en te zweren: Ik ken dezen Mens niet, Dien gij zegt.” Daarop kraaide de kraan weer waarop: 
En hij (Petrus), zich van daar makende, weende.” Pas op dat moment besefte hij dat de voor-
spelling van Jezus uitgekomen was.  
 
Attribuut van hoop 

In Marcus 14:30 & 74; Lucas 22:34 & 61 en Johannes 13:38 en 
18:27, wordt eveneens verhaald over het kraaien van de haan en 
de verloochening door Petrus, maar na dit alles brak een nieuwe 
dag aan en is de haan een teken van hoop geworden. De haan is 
het attribuut van Petrus, die na het verloochenen van Jezus vol-
gens overlevering tot aan zijn dood de boodschap van Christus 
verkondigde. De uitdrukking ’De haan kraaide driemaal’ gaat 
terug op de drievoudige verloochening van Jezus door Petrus. 
Die haan kraaide toen Petrus voor de derde keer had gezegd dat 
hij Jezus niet kende. In de evangeliën van Lucas, Mattheus en 
Johannes staat ’dat er een haan kraaide’, niet hoeveel keer, bij 

Marcus staat dat de haan tweemaal kraaide.  
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’En de haan kraaide’ of ’Daar kraaide een haan’ is passender om aan te geven dat het 
verraad is wanneer een persoon iets anders doet dan zegt, onverwacht met de wind 
meedraait en plotseling van mening blijkt te zijn veranderd, zoals Petrus die openlijk 
zei trouw te blijven, maar in het verborgene anders handelde. De torenhaan kan met 
alle winden meewaaien en is op de spits of het koordak van veraf te zien om aan 
standvastigheid en trouw te herinneren en ook op biechtstoelen te wijzen naar de 
nieuwe morgen, een nieuw begin, een nieuw dag, nieuw leven of nieuwe invulling van 
dat leven, zoals ook voor Petrus. 
 
Reflectie 

Het schilderij waarop Rembrandt de ontkenning van 
Petrus heeft geschilderd is intens. Petrus gebaart 
daar ontkennend met zijn linkerhand op de beschul-
diging van Caiaphas’ dienstmaagd, die een kande-
laar bij zijn gezicht houdt. Hij kent die Nazarener 
waar hij bij hoort niet en zegt dit in bijzijn van de 
twee soldaten in wapenrusting, waarvan een aan 
tafel zit, terwijl rechts de gevangene Christus wordt 
weggevoerd en over zijn schouder naar Petrus kijkt.  
Op de vele states en passies zoals de vijftiende 

eeuwse zijn dezelfde figuren in andere setting vereeuwigd, maar met iets meer 
afstand. Op weer andere kunstwerken bijvoorbeeld het werk uit 
de negende eeuw staan alleen Petrus en de haan, en op het 
mozaïek uit de zesde eeuw staan Christus, Petrus en hoog op een 
zuil de haan. Het zijn beelden die herinnerden aan wat trouw 
betekent. Dat doet die haan op de kerktoren ook. De kerkhanen 
staan symbool voor alle facetten die bij dit Bijbelverhaal horen 
en meer, ze staan ook voor het niet wegkijken van Jezus zelf.   
 
Trouw waakzaam 
Er is nog een tweede christelijke theorie over de symboliek van de haan als behoeder 
voor gevaar. Net als God waakt een haan ook, maar dan over zijn kippen. 
Amsterdamwandeling.nl stelt dat men niet meer weet of de haan een christelijk sym-
bool is, de haan van Petrus, of een herinnering van de les: ‘Waakt en bidt’, of van 
‘Gallischen, Noord-Germaanschen, Oud-Siciliaanschen of Oud-Persischen oorsprong, 
of wel van den Kretenzer Zeus herkomstig’. Zeker is dat de gouden haan meer is dan 
zomaar een mooie versiering of een goed onderhouden ornament. De hanen op de 
kerken van de Protestante Gemeente Trynwâlden staan als wakers op de torens.  
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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

Heemstrasingel 8 / 9062 GG Oentsjerk 
tel.: (058) 256 12 30 / mobiel: 06 - 516 277 40
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Eeuwenlang was de bijbel het enige boek in huis. Er werd dagelijks uit (voor-)gelezen 
en dat maakte dat de betekenis en teksten bleven hangen. De symboliek en betekenis 
van bepaalde Bijbelse uitspraken, en de vele verwijzingen naar die bijbel en bijbeho-
rende zinnebeelden, zoals de torenhaan, waren bij iedereen, van welke geloofsrichting 
binnen de kerk dan ook, bekend. De kerkhanen in Oentsjerk en op de andere kerken in 
de omgeving zijn symbool voor het christendom en tegelijk een symbool dat ouder is 
dan het christendom. 
 
Het haantje en voorspoed 

De haan is niet alleen in Bijbelse context verbeeldt, op 
torens, biechtstoelen, schilderijen en in boeken, maar 
ook in volksliteratuur en volkskunst en wereldse kunst. 
Een haan kraait afhankelijk van het jaargetijde wanneer 
het licht wordt of al licht is, en kraait ook wel enkele 
keren gedurende de dag en in de avonds als het donker 
wordt of al is. De haan 

kraait in de ochtend en avond niet omdat de zon op of 
ondergaat maar vanwege zijn biologische klok om te 
laten horen hoe sterk en gezond hij is: haantjesgedrag! 
Hennen selecteren haantjes op basis van hun kleuren 
en kraai. Het hanengekraai wordt vaak verbonden met 
het krieken van de dag en ijver. De ochtendstond heeft goud 
in de mond, en dat is niet alleen dankzij de gouden zon-
nestralen, maar ook omdat wie vroeg aan het werk gaat 
meer gedaan krijgt, dat brengt ‘goud’.   

Het hanengekraai in alle vroegte is in veel culturen een sym-
bool voor voorspoed en succes en los van de Bijbelse context 
ook symbool van het weerkerende licht, vreugde en vrucht-
baarheid.  De haan was en is wereldwijd een geliefd symbool 
in de volkskunst in de vorm van houtsnijwerken, merklappen, 
naaldkunstwerken, keramiek, schilderijen of sprookjes- en 
kinderprentenboeken. Hij is even iconisch binnen de 
Christelijke iconografie en tradities als binnen de wereldse 
tradities. Als veelzijdig symbool inspireert de haan, en reikt 
hij over cultuurhistorische en landsgrenzen heen, de haan is 
universeel.  

 
Gerhild van Rooij. 
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Bronnen: in tekst, oral history, RCE.nl; relikwi.nl; kerk-/cultuurhistorische rondleidin-
gen; amsterdamwandeling.nl (JvL 291); biblestudytools.com/svv/markus; Orgelsite 
(Wim Verbruggen). 
  
Foto’s: Ontmoetingskerk en Mariakerk in Oentsjerk, Gerhild van Rooij; 
Toren van de Winden, Athene (CCSA3.0, Joanbanjo, wiki); 
Mozaïek Petrus verloochent Christus, Apollinare Nuovo, 6e eeuw; 
Sint Petrus en de haan, Chludov Psalter, 9e eeuw; 
Rembrandt Harmenszn. van Rijn (1606-1669) De ontkenning van Petrus, 1660, schilderij, 
olieverf op doek, 154 x 169 cm (collectie Rijksmuseum); 
De verloochening, 10e fresco in statie van 25, Notre-Dame des Fontaines, La Brigue, 15e 
eeuw; 
Twee hanen, oud motief op merklap van V. E, februari 2014. 
De ochtendstond, keramieken sierbord, 20ste eeuw 
ABC Hanenboek, titelblad, 1818 
 
*Triton, zoon van Poseidon en Amphitrite, broer van Rhode, Kymopolea en 
Benthesikyme, reist over water met paarden en zeemonsters en blaast op de kink-
hoorn om golven te bedaren. Hij was een soort koning van de zee en regeerde daar-
over met verscheidene broers onder het waakzame oog van zeegod, Poseidon (broer 
van Zeus en Hades). Tritons waren begeleiders van Poseidon, deze schuwe vissen met 
menselijk bovenlijf, waren lager in orde dan Triton. De Griekse geschiedschrijvers 
Herodotus en Diodorus Siculus stellen dat Triton een Libisch-Berberse achtergrond 
heeft. Hij is bij H.C. Andersen de vader van de kleine zeemeermin en speelt een bijrol 
in het Romeinse epos Aeneis. 
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EINDELIJK WEER FEEST in het dorp! 
 

In het derde weekend van mei orga-
niseren we eindelijk dit jaar een 
spetterend dorpsfeest voor jong en 
oud. Er is van alles te doen op en 
rondom het feestterrein van donder-
dag 19 mei tot en met zondag 22 mei 
2022. Dat wil je niet missen! 
Dit jaar heeft de commissie ervoor 
gekozen om geen optocht te organi-
seren, maar wederom een prijs voor 
mooist versierde straat. De vorige 
editie was de jury erg verrast door 
creativiteit en enthousiasme van 
alle deelnemers.  Het thema van dit 
jaar is: ‘Gezelschapsspellen’.  We 
zijn benieuwd naar uitwerking hier-
van. Een onafhankelijke jury zal in 
het weekend langsrijden voor beoor-

deling en uitreiking van de prijs. 
Op donderdagmiddag om 15.00uur organiseren wij voor de senioren een gezellig 
middag met Bingo in Heemstra state. In de avond is er om 19.30uur een grootse Bingo 
in de tent onder begeleiding van, inmiddels welbekende, Johnny. Dit belooft weer een 
sprankelende avond te worden met fantastische prijzen! 
Op vrijdagochtend wordt er voor de schooljeugd een gevarieerd programma aange-
boden. De commissie is druk bezig met voorbereiding van leuke activiteiten en enter-
tainment. En uiteraard wordt de jeugd getrakteerd op een lekkere lunch tijdens deze 
ochtend. Vrijdagavond is het de beurt aan top 40 band: ONCE. Zij spelen muziek waar-
bij ze iedereen met de beentjes van de vloer krijgen. 
Op de zaterdagochtend kunnen we even uitslapen of sporten en starten de activitei-
ten voor de jeugd om 13.00uur op het feestterrein. Er zal een zeskamp georganiseerd 
worden voor de jeugd tot en met 16 jaar, met tal van uitdagende spellen en hinder-
nissen. Om 14.00 uur is het dan de beurt aan de volwassenen om hun snelheid, kracht 
en behendigheid te testen. Welk team wordt dit jaar de winnaar? Na dit sportieve eve-
nement, kan jong en oud weer aansluiten bij het Matinee met hapjes, drankjes en 
gezelligheid. Rond 19.00uur zal het feest opgeluisterd worden door optreden van de 
Meesters met niemand minder dan Jelle B. en Ate Tjeerdsma. 
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Zondagmiddag om 14.00 uur sluiten we het feestweekend af met een (verkleed) vol-
leybaltoernooi. Teams kunnen naar eigen keuze worden samengesteld en met elkaar 
de strijd aangaan wie dit jaar het beste presteert op het veld. Na afloop is er een prijs-
uitreiking met livemuziek. 
 
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom de festiviteiten? Volg ons 
dan op Facebook en Instagram In de volgende editie van de Koeketromp (nog)         
meer info en details over het dorpsfeest.  
Hartelijk groet namens de vrijwilligers van de dorpsfeestcommissie Oentsjerk: 
Ruurt, Niels, Klaas-Jan, Peter, Vera, Rennie, Karina, Corine en Renny. 
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YIN YOGA  
Ervaar je regelmatig stress en spanning in 

je dagelijks leven? En kom je vaak niet los 

van je gedachten? Of ervaar je veel stijfheid 

in de gewrichten en zou je wel wat soepeler 

en flexibeler door het leven willen bewe-

gen? Dan is YIN YOGA wellicht iets voor 

jou. Yin yoga is een fijne, zachte en medita-

tieve vorm van yoga waarin diepe ontspan-

ning en stimulatie van levensenergie 

samenkomen. Yin yoga helpt je te gronden 

en te aarden, waardoor je beter bestand 

bent tegen alles wat er om je heen gebeurt.  
Het is een fijne tegenhanger van ons vaak snelle en hectische bestaan. De toeganke-
lijke yogahoudingen richten zich met name op het bindweefsel en de 
gewrichten. Bindweefsel is de dragende kracht in ons, het ondersteunt en verbindt. 
Het beschermt onze organen en geeft het lichaam structuur. 
 
Omdat bindweefsel wat stugger weefsel is, verblijf je bij yin yoga langer in een hou-
ding. Hierdoor wordt het bindweefsel langzaam gerekt en gehydrateerd waardoor de 
gewrichten weer soepeler worden. Het geeft je ruimte om de grenzen van lichaam en 
geest in stilte te leren kennen. Het leert je spanning en stress los te laten.  
 
Yin Yoga verhoogt je weerstand, je vitaliteit en je weerbaarheid. Niet alleen op fysiek 
vlak, maar juist ook op mentaal, emotioneel en energetisch niveau zal je een positieve 
verandering ervaren. Het is de ideale yogavorm voor mensen die op zoek zijn naar 
minder stress, en meer balans in hun leven. 
 
Ik nodig je van harte uit voor een proefles. Yoga ervaring is niet nodig.  Er worden 
meerdere yin yogalessen per week gegeven in ontmoetingscentrum Heemstrastate in 
Oenkerk. 
 
Kijk op www.lavendelwellness.nl voor het actuele lesrooster en meld je aan voor een 
proefles viawelkom@lavendelwellness.nl of stuur een berichtje naar 06-30086986. 
Je bent van harte welkom! 
Warme groet, 
 
Yfke Kingma.
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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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Kringloopwinkel Samuël 
 
Al vele jaren hebben we in de Trynwâlden een kringloopwinkel. Momenteel gevestigd 
in de oude melkfabriek aan de Rinia van Nautawei te Gytsjerk. Een winkel waar jong en 
oud kan slagen. Voor de uitzet van een nieuwe woning tot leuke snuisterijen. Voor elk 
wat wils. Tijdens de openingstijden op zaterdag kunt u zelf spullen brengen. Eventueel 
kunnen wij uw tweedehands spullen ook ophalen. Doordat de ruimte beperkt is, 
kunnen wij geen grote meubelstukken in de winkel aannemen. Als u eventueel een 
woning wilt (laten) ontruimen, dan kan dit uiteraard. Hiervoor hebben wij een con-
tactpersoon. Dit is Gerben van der Lei en zijn telefoonnummer is: 06 45 953248.  Neemt 
u in voorkomende gevallen contact op met hem. Meubelstukken worden dan ook/wel 
meegenomen, maar worden dan naar een andere kringloopwinkel gebracht. Hierdoor 
krijgen uw meubels alsnog een tweede leven.  
Mochten wij in de toekomst een andere (grotere) locatie in de Trynwâlden kunnen 
vinden, dan zal de bovenstaande strategie uiteraard ook veranderen. De opbrengsten 
van de verkoop worden altijd bestemd voor goede doelen. Deze doelen hebben vrijwel 
altijd een link met kinderen. De openingstijden van de kringloopwinkel Samuël zijn: 
 
Woensdag van 13.30 – 16.30u. 
Vrijdag van 13.30 – 16.30 & 19.00 – 21.00u. 
Zaterdag van 10.00 – 15.00u. 
 
Houd ook onze Facebookpagina in de gaten! 
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Technisch Bedrijf

Al 100 jaar!
 

OENTSJERK - RENGERSWEG 10 - TELEFOON 058 - 2561264 - INFO@TJEERDSMABV.NL

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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Utfanhûs by Durk en Metsje oan ‘e Douweloane 
 

De NOF-bus stoppe op ‘e Bleeklaan 
en ried oer Oentsjerk nei Dokkum                      
 
“Sjauffeur, dizze jongfeint giet útfanhûzjen 
by syn pake en beppe yn Oentsjerk, kinne jo 
in eachje op him hâlde ?” Dit ferhaal krige de 
NOF-sjauffeur fan ús heit te hearren, oan de 
bushalte by de Bleeklaan. “Jawis man,” 
andere de baas fan de bus, “Sis mar wêrt er 
derút moat”. “Dat is by de bushalte oan de 
Kaetsjemuoiwei rjochts nei de Mûnein, krekt 

foar de sânreed” ferdúdlike us heit him. “Syn pake en beppe stean by dy halte, “krige er as ekstra ynfor-
maasje mei. De sjauffeur lake nei my en knúte nei us heit en mem. Doe wiisde er my te plak: Foaroan, 
rjochts fan it gongpaad skeantsjinoer de sjauffeur mocht ik op it iensitterke yn ‘e bus.  
Net hielendal dúdlik wie wêrom ik by de bushalte oan it begjin fan de Bleeklaan 
ynstappe moast, de Koepeltsjerkehalte wie ommers folle tichter by de Rembrandt-str-
jitte dêr’t wy wennen? 
 

It sprekwurd seit dat útfanhûzjen 
en sterk iis beide net te lang 
duorje moatte, mar myn útfan-
huzerij – in jier lang -by ús pake 
Durk en beppe Metsje oan de 
Douweloane hat amper ûnwen-
nigens opsmiten. Fjirtjin moan-
nen lang fan febrewaris 1948 
oant april 1949 en ik ha my gjin 
tel ferfeeld.   

It útfanhuzersplak: Douweloane nr 26, hjir ha  
Durk en Metsje Laverman fan 1912 oant 1953 wenne. 
 
Moarns om sân oere joech de wekker oan dat it dien wie mei de sliepperij en dat wy 
alletrije it bedstee útmoasten. Mei de skûteldoek fol sunlight waske beppe myn 
gesicht en spielde it nei mei kâld wetter. Wylst hie pake de kont fan de tsjettel mei 
wetter yn de kôkkachel sakje litten. Dat wie foar de tee by it moarnsiten. In heal oere 
letter stapte pake op de fyts nei it flaaksfabryk yn de Munein.  

(Foto fan Bas de Oudsten)

Koeketromp maart 2022.qxp_Koeketromp  18-03-2022  12:38  Pagina 47



* 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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Dy fyts stie yn it hok njonken hûs, ien mei in stang. Pake brûkte dy om by it flaaksfa-
bryk te kommen. Fjouwer kear deis gie it op en del hjirhinne. De fyts kaam ek út it hok 
as wy om de safolle tiid nei de kapper moasten, oan de grutte wei. Ik mocht fan beppe 
net efterop de pakjedrager. Dus foarop de stang, dy’t der foar soarge dat it hinne en 
werom gjin noflike reis wie. It iennichste ljochtpunt wie de gesellichheid by de kapper. 
My heucht noch skoan dat op in dei der safolle reinwetter delkaam, dat de ruten 
derfan rinkelden en ik tinke moast oan it ferhaal fan de “Zondvloed“dat ús pake de 
deis derfoar krekt út de bibel foarlezen hie. Dy komt noch in kear tocht ik en koe myn 
eagen net fan de ruten ôfhâlde, Mar safier kaam it fansels net. 
 
It wie in hiele aardichheid as der minsken by de doar kamen. Ik siet der dan ek mei 
de noas en earen by as de winkelman of de slachter wyks del kamen en yn harren 
notysjeboekjes opskreaunen wat beppe nedich hie. “Och Metsje kinne jo my efkes 
helpe”? Mei dy wurden stie slachter Bosma út Gytsjerk in kear yn ‘e doariepening Der 
sit in michje yn myn rjochtereach, helje jo dat der even út ? “Yn soksoarte gefallen wie 
beppe gau beret om yn aksje te kommen, lykwols moast de slachter wol op syn knib-
bels, mar dat wie omt beppe mar lyts fan stik wie.  
 
De winkelman dy’t delkaam mei it boadskippeboekje makke ris in grutte flater. Doe’t 
er fernaam dat ik nei myn pake neamd wie, song er by it fuortgean in refrein út de film 
“Jopie Slim en Dickie Bigmans”. Dat hie der net dwaan moatten, want hy hoegde net 
wer te kommen. 
 
It Kaetsjemuoibosk lei in hoannestap by ús wei, de namme fan dit ikekaphoutboskje 
wie in tsjoenderswurd foar my. Kaetsjemuoi, dan tocht ik oan ien of oar frjemd from-
mes. Wylst hja yn wurklikheid Catharina hiet en in foarname dame wie. Op saterdei 
wie it in fêste gewoante dat pake en ik de dyk oerstutsen om yn de bosk sân te heljen. 
Beppe struide dat sân oer de giele strjitstiennen njonken hûs. It moat wol wat sneisk 
lykje sei beppe dan altyd, neidat de stiennen troch it wâldsân oars-giel wiene. 
 
Net sa fier fan de Douweloane ôf leine Grikelân en Turkije. Eins lizze dy yn it bûtelân, 
mar hjir yn de Trynwâlden sei pake lizze se ek. Der hinne rinne is te fier, dan mar op ‘e 
fyts. Mar dan moast ik op de stang en dat like my mar neat. 
 
In soad Trynwâldsters mei wat hiem om hûs hinne brûkten in part fan dy romte foar 
it ferbouwen fan griente. Der wiene ek mienskiplike grientetunen yn de doarpen en 
neist it ferbouwen foar de húshâlding diene se ek oan ferkeap. 
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DE LEKKERSTE KOEK 
VINDT U BIJ  DE 
NEDERLANDSE 

KOEKKAMPIOEN!

Ambachtelijke bakkerij Braaksma - Van Haersmasingel 2 - Oenkerk
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By it krúspunt Douweloane/Kaetsjemuoiwei hiene ús pake en beppe in grutte grient-
etún, dêr’t hja foaral woartels en túsearten ferbouden. Ik wit noch dat pake sied 
heinde fan inkele woartel(skerm)blommen en dat op dy blommen keninginnepages 
sieten.  
 
Thús oan ‘e Douweloane hiene se benammen readebei-en krúsbeistrûken. “Dat dy in 
soad opbringe,” sei beppe, “komt omdat pake de húsketonne om de strûken leget.” 
Dat kaam my doe wol wat nuver oer. Tusken de hagedoarnhage – dy’t dêr no noch stiet 
- en de readebeistrûken lei in lyts gersfjildsje, dat de blikke hiet en wêr’t beppe it wite 
wasguod yn ‘e sinne te droegjen lei 

1 = de kapper  2 = de tsjerke  3 = it útfanhûzersplak  4 = nei de Kaetsjemuoibosk  5 = de 
Kaetsjemuoibosk  6 = it flaaksfabryk  7 = oanlisplak pream  8 = it marke de Swarte Broek  9 = de 
mienskiplike grientetún 
 
By de bûtendoar wie de reinwettersbak en njonken de hoksdoar stie de pomp. Beide 
wiene der foar it skjinne wetter. It smoarche wetter kaam yn de sleat neist it paad nei 
de wei. Yn it hok stie net allinne de fyts, mar ek de branje foar de waarmte yn hûs en 
de itensiderij. De twa kachels yn de keamer – in salamander en in kôkkachel - waar-
den stookt mei turf en aaikoalen/eierkolen en briketten.  
 
Yn myn belibbenis wie de natoer om hûs hinne wûnder moai. Yn de net al te skjinne 
sleat by it paad nei de efterdoar dy’t heaks op de loane stie, sieten yn ‘e flear faak 
blokfinken/koolmezen, readboarstjes en tomkes. En yn ‘e hagedoarnhage, oan ‘e 
ûnderkant fan de bledsjes tilde it op fan de oprôle rûpen mei de moaiste kleuren, 
û.o.úfan it “bonte schaapje.” 
 
It sliepen yn de keamersbedstee wie folle moaier as it sliepen thús op in bed. Ik 
hearde it knisperjen fan de krante as beppe in bladside omsleach en it hinne-en-wer-
lûd fan de regalateur. Mar doe ik mei de mûzels der yn lei, wie dat minder noflik. 
Lokkich foar de ferdivedaasje kaam de kapper op besite om pake’s hier te knippen. 
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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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“Dat is ek wat”, hearde ik him sizzen,”dat jo samar mûzen yn dy iene bedstee hawwe”. 
Om it fierdere praat goed te hearen treau ik de bedsteedoarren heal iepen sa’t ik de 
keamer ynloere koe om de kapper te sjen en foaral ek te hearren wat er noch mear sei. 
 
Op snein runen wy de Douweloane del nei de grifformearde tsjerke oan de haadwei. 
Foardat de preek úteinsette, hie ik allinnich mar each foar de lange kachelspiip, dy’t 
fan de kachel midden yn de tsjerke as in glydbaan fan boppe nei ûnderen gie. Yn myn 
ferbylding kamen der optinksels, wa’t fan dy glydbaan gebrûk meitsje soene, wa’t nei 
boppe en wa’t nei ûnderen gliden.  
 
Yn de simmer hie pake ris in frije saterdei. It wie sinneskynwaar en wy soene mei de 
boat te farren. Dat wie rinne nei it flaaksfabryk, want dêr yn de feart lei dy boat. It kin 
oars west hawwe, mar foar safier ik it noch wit wie de boat in pream fan it flaaksfabryk. 
In roeiboat wie it yn elts gefal net, want om foarút te kommen sjoch ik pake noch 
kloetsjen. De einbestemming wie de Swarte Broek. 
 
Op in dei kamen de swarte mannen, dêr hie’k it net op stean. It wiene de manlju dy’t 
de Douweloane asfaltearren en hja makken net allinnich de wei swart mar hiene ek 
swarte fegen op harren gesicht. Ymposant wie hoe’t blazend de wals oer de dampende 
asfaltlaach rôle. De Douweloane wie in nijmoarderige tarredyk en dat wie yn dy tyd 
bûtengewoan. Krekt doe’t ik útfanhûs wie by pake en beppe, waard de wei opnij tarre. 
Ik wit noch skoan dat ik foar dy grutte asfaltmasine útnaaide en my efter beppe 
ferskûle. It wie in tiid dat der amper auto’s oer de wei foarby kamen en as der al wat 
mei tsjillen oankaam, dan wie dat in hynder en wein. En liet it hynder wat falle dan 
wie beppe sa gau as wetter derby om dy brout hynstestront fan de dyk te heljen. 
Groeisum en dus goed foar de blommen yn de finsterbank lei hja út. 
 
Ald en Nij Op ‘e lêste neimiddei fan 1948 sei pake dat der hjoed gjin blinen foar de 
ramen kamen. “Ik ha gjin sin oan it fertôgjen fan us blinen troch de jongerein, wa wit 
wêr’t se teloane komme.” En mei dy wurden die er de hoksdoar op slot. De oare deis 
gie ik te neijjierswinskjen by de trije buorlju, ik hold der trije sinten fan oer. 
 
En dan de Douwe fan Douweloane. It wie nammentik sa, dat pake syn beppe Siemke 
omke sizze moast tsjin Douwe Douwes Douwma en sadwaande wist hy te fertellen hoe 
it siet mei de namme Douweloane. Yn 1811 wenne der in iene of oare Douwe Douwes 
Douwma yn Readtsjerk. Ut wat op in âlde kaart stiet, docht bliken dat dizze Douwe 
gâns wat lân yn besit hie, û.o. oan de eastlike loane fanôf de haadwei troch de 
Trynwâlden. Sa hiet dy loane yn dy tiid al: de Douweloane. 
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In oare Douwe, goed hûndert jier earder kin sjoen syn status ek de nammejouwer west 
ha fan de loane. Dat wie Joncker Douwe Carel van Unia, dy’t fan 1669 – 1686 grietman 
wie fan Tytsjerksteradiel 

Kadasterkaart fan 1832 mei de Douweloane en de stikken lân fan Douwe Douwes Douwma – DD 
betsjut Douwe Douwes -  
Op it donkere stik stiet in hûs, wêrfan Douwe Douwes eigner wie, bo = boomgaard. 
 
Dirk Laverman, Gytsjerk. 

De Winkel van Tryn is de “Fanalleswat Winkel” van de Trynwâlden. 
We hebben een gevarieerd aanbod van brocante, antiek, vintage-
artikelen, kleding, speelgoed, Hollands snoepgoed en zelfge-
maakte kaarten, kaarsen en cadeautjes. We zijn van dinsdag tot en 
met vrijdag van 09.00-17.00 uur en op zaterdag van 10.00 - 16.00 
uur geopend voor klanten. Inbreng van schadevrije, verkoopbare 
spullen en kleding is mogelijk. Hiermee voorkomen we verspilling 

en geven we spullen die nog goed zijn een tweede leven.  
De Winkel fan Tryn heeft voor onze deelnemers, maar ook voor inwoners van de 
Trynwâlden, een grote maatschappelijk functie. We leven en werken met en voor 
elkaar. Schuif ook eens gezellig aan bij onze grote stamtafel, rond 09.30 en 15.00 uur 
staan de koffie en thee klaar! 
Mocht u eenvoudige sticker-, vouw-, sorteer- of bezorgklussen hebben laat het ons 
dan weten, wellicht kunnen we iets voor elkaar betekenen. We hopen u gauw weer 
eens te zien in de Winkel fan Tryn aan de Rengersweg 34 in Oentsjerk, onze mede-
werkers verwelkomen u graag.  
 
Team Winkel fan Tryn 
058-2563503.
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Jaarverslag 2021 van de Stichting ter 
bevordering van de Watersport in de 
Trynwâlden e.o. 
 
 
Opgericht: 10-09-1975 
KvK nr. 41000327 

 
Inleiding 
Het watersportseizoen verliep voor de jachthaven in 
Gytsjerk; overigens gold dit voor de meeste jachtha-
vens; uitermate gunstig. De haven had aan het eind 
van het seizoen de beschikking over slechts één vrije 
ligplaatsen moest gedurende het seizoen regelmatig 
nee verkopen met betrekking tot een nieuwe lig-
plaatsaanvraag. Naast huurders, maakten ook vrij veel mensen gebruik van de trailer-
helling in de haven. Het aantal verkochte hellingpassen liep in 2021 op tot ruim zestig. 
Was de zomer in 2019 en 2020 extreem warm, in 2021 was meer sprake van een regu-
liere Nederlandse zomer, waarin het regelmatig regende (soms ook plensde), maar er 
ook sprake was van perioden met mooi weer, waarbij de temperatuur gemiddeld op 
ruim twintig graden Celsius uit kwam. Kortom prima weer om er op uit te trekken en 
actief een (vaar)vakantie te vieren. 
 
Bestuurlijke zaken 
Het bestuur van de stichting ter bevordering van de watersport in de Trynwalden en 
omstreken, tevens eigenaar/beheerder van de haven in Gytsjerk, bestond in 2021 uit 
Johannes Brolsma uit Gytsjerk (penningmeester), Frank Eerenvelt uit de Mûnein 
(onderhoud haven), Henk de Lange uit Gytsjerk (lid), Mark van Goor uit Oentsjerk 
(secretaris) en Anne Tolsma uit Gytsjerk (voorzitter). 
Aan het eind van het kalenderjaar namen Henk de Lange en Mark van Goor afscheid 
en trad Tjalling Posthuma Linthorst uit Oentsjerk aan als nieuwe bestuurder. 
Daarnaast meldden zich nog twee extra kandidaten aan voor het bestuur van de stich-
ting. Zij zullen in het voorjaar van 2022 officieel worden benoemd als bestuurder. 
Tevens zullen op dat moment de functies binnen het bestuur opnieuw worden ver-
deeld. Het bestuur kwam in 2021 zes maal bijeen.  
In het voorjaar stelde het bestuur, middels een vrijwilligersovereenkomst, haven-
meester Eke Born aan.  
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Zij was gedurende het gehele jaar het aanspreekpunt voor de huurders, hellingpashou-

ders en passanten in de haven. Tevens was zij in 2021 verantwoordelijk voor het aan-

wijzen en toewijzen van de ligplaatsen, hield toezicht en informeerde huurders met 

betrekking tot calamiteiten. (water in de boot, door wind losgeslagen dekzeilen etc.) 
 
Verhuur ligplaatsen en walplaatsen (voor kano’s) 
Gedurende 2021 had de haven een vrijwel 100% bezettingsgraad. Aan het eind van het 
seizoen was nog slechts één ligplaats, voor een boot met een geringe afmeting, 
beschikbaar.  
In verband met de totstandkoming van de faunapassage in de Trynwâldsterdyk gaf het 
bestuur opdracht om het aantal kanoplaatsen te verdubbelen. Aan het eind van het 
seizoen waren van de twaalf beschikbare plekken vier nog niet verhuurd. Naar ver-
wachting zullen in 2022 alle kanoplekken worden bezet en is het wellicht noodzakelijk 
om nog een aantal extra plekken te creëren. 
 
Gebruik watersporthelling 
In 2021 werd ruim zestigmaal een hellingpas aangevraagd. Dit was wederom een toe-
name van het aantal uitgegeven passen in 2020. In dat jaar vroegen namelijk vieren-
vijftig personen een pas aan. Door het grote aantal aanvragen, genereerde de stich-
ting meer opbrengsten, waardoor de steiger aangrenzend aan de watersporthelling 
verlengd kon worden. Hierdoor konden meer boten na elkaar in en uit het water 
worden gereden. Fijn dat op deze wijze de pashouders de stichting financieel hebben 
ondersteund bij het onderhoud van de helling en de bijbehorende aanlegsteiger. 
 
Onderhoud 
Gedurende het seizoen 2021 organiseerde het bestuur, evenals in 2020 een viertal 
klusochtenden/avonden. Enkele huurders hielpen tijdens deze ochtenden/avonden op 
vrijwillige basis actief mee om allerlei onderhoudswerkzaamheden in de haven te ver-
richten. Zo werden de overhellende boomtakken op het eiland tegenover het schip-
huis gesnoeid, werd het onkruid op de paden verwijderd en werden een aantal steek-
palen vernieuwd. Tevens werden de oude kanoplaatsen geruimd en vervangen door 
gegalvaniseerde exemplaren.  
Het gras werd wederom wekelijks gemaaid door vrijwilligers vanuit het Thomashuis te 
Mûnein. Tevens werden door deze vrijwilligers de graskantjes naast het voetpad 
scherp afgestoken. Tot slot valt nog te melden, dat Dick Provoost uit Gytsjerk het 
onderhoud aan de website van de stichting gedurende 2021 op vrijwillige basis op 
zich nam. Genoemde hulpen en vrijwilligers werden door het bestuur middels ker-
stattentie hartelijk bedankt voor hun hulp. 
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Het bestuur streefde, evenals in 2020, een nette uitstraling van de haven als geheel na 
en verplichte, middels een clausule in de huurovereenkomst, de huurders hun boten 
deugdelijk te onderhouden. Enkele eigenaren die zich niet aan genoemde onder-
houdsplicht wisten te houden, moesten helaas de haven op last van het bestuur ver-
laten. 
Tot slot valt te vermelden, dat door het bestuur in de zomer van 2021 opdracht had 
gegeven om de havenkom wiervrij te maken. De laatste jaren was de aangroei van wier 
in de haven behoorlijk toegenomen en de noodzaak tot verwijderen was dan ook 
noodzakelijk. Met behulp van een ‘maaiboot’ van de firma Bijlsma uit Gytsjerk, was 
het karwei in een dag geklaard. Overigens moesten ter voorbereiding wel alle boten 
van hun plek worden verwijderd. Gelukkig staken hierbij een aantal huurders en vrij-
willigers de helpende hand uit. 
 
Vernieuwingen 
Direct aan het begin van seizoen 2021 werden al vlot 
de niet verhuurde kanoplekken in de haven verhuurd. 
Hierdoor besloot het bestuur nog 6 extra kanoplekken 
te creëren. Genoemde nieuwe plekken waren aan het 
eind van seizoen 2021 op twee plekken na, allemaal 
verhuurd. Op zich begrijpelijk, deze ‘run’ op de kanos-
talling, omdat aan het eind van het jaar 2021 de fau-
napassage in de Trynwâldsterdyk gereed kwam. Hierdoor konden kanoërs het prach-
tige gebied rond de Bauwepet in varen en zelfs nog verder richting het Ottema 
Wiersmareservaat. Een prachtige uitbreiding van het vaargebied vanuit de haven. 
 
Activiteiten 

In 2021 heeft het bestuur in samenwerking met dorpsbe-
lang Gytsjerk plannen opgesteld voor uitbreiding van de 
haven in de richting van ‘de oude loswal (het parkeerter-
rein tegenover ‘Sikma Groen’ en ‘Garage van der Meer’). 
Het idee was om dit terrein in te richten voor passanten en 
op te vrolijken met behulp van behulp van bankjes, boom-

pjes en struikaanplant. Daarnaast heeft het bestuur plannen ontworpen voor het 
inrichten van een kampeer/camperterrein op het weiland grenzend aan de ‘oude 
loswal’. Voor beide plannen heeft het bestuur, wederom in samenwerking met dorps-
belang en de eigenaar van het toekomstige kampeer/camperperceel, bij de gemeente 
een aanvraag ingediend voor aanpassing van het huidige bestemmingsplan. 
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Het bestuur hoopt in 2022, dat de gemeente akkoord gaat met genoemde wijziging, 
zodat verdere stappen richting realisatie kunnen worden gezet. 
Tevens heeft het bestuur in 2021 met regelmaat gecommuniceerd met de provincie 
Fryslân om in de Rijd (vanwege de ondiepten) betonning te realiseren en vaarrich-
tingborden richting Gytsjerk en Mûnein te mogen plaatsen ter hoogte van de Hals van 
de Wielen, de Grutte Wielen , de Sierdswielen en bij de ingang van de Kooiboutvaart. 
Eind 2021 ontving het bestuur bericht dat er betonning door de provincie beschikbaar 
werd gesteld en dat plaatsing van de vaarrichtingborden werd toegestaan. 
 
Financiën 
Het bestuur besloot in 2021 om het boekjaar 2021 van de stichting, dat startte op         
1 november 2020, te verlengen tot en met 31 december 2021 en voortaan het boekjaar 
parallel te laten lopen aan het belastingjaar. Omdat de stichting BTW-plichtig is, ont-
stond hierdoor een nauwkeuriger beeld van inkomsten en uitgaven. Door deze actie 
inde de stichting tweemaal inkomsten vanuit de huur en de hellingpassen en ont-
stond een aanzienlijk positief eindsaldo, dat in de toekomst ingezet zal worden voor 
het noodzakelijke groot onderhoud aan bijvoorbeeld de vernieuwing van de walbe-
schoeiing en de aanlegsteigers in de haven. 
 
Met vriendelijke groet, 
Anne A. Tolsma 
Voorzitter Stichting ter bevordering van de watersport in de Trynwâlden en omstreken. 

Koeketromp maart 2022.qxp_Koeketromp  18-03-2022  12:38  Pagina 58



Cursus vlinder & libellen herkenning 
 
Vanwege de grote belangstelling vorig jaar, organiseert de ‘Stichting Cultuur en 
Landschap Trynwâlden’ ook dit jaar een cursus vlinder- en libellen herkenning. Het 
Blommenpaad is vorig najaar met vrijwilligers ingezaaid met een weidebloemen-
mengsel en er zijn hier en daar door scholieren plekken met boompjes geplant. 
Hiermee willen we het leefgebied voor insecten langs het Blommenpaad verbeteren.  

De cursus omvat één lesavond in de 
Bân te Gytsjerk in april en vier veldex-
cursies. De precieze vorm is afhankelijk 
van de eventuele dan geldende corona-
maatregelen. Van de cursisten wordt op 
prijs gesteld dat ze ook actief willen zijn 
als vrijwilliger bij de activiteiten rond 
het Blommenpaad. De nadruk ligt op 
het herkennen van dagvlinders en libel-
len die we in onze eigen omgeving 
kunnen tegenkomen. 

Koevinkje 
 
De cursus kost € 25,00 p.p.; opgave per mail: freeknijland@kpnmail.nl 
Cursusleiding Freek Nijland en Teike van Minnen 
Werkgroep Biodiversiteit Trynwâlden.
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Kaasboerderij en SVR Camping

VOOR ’N HEERLIJK STUK BOERENKAAS GAAT U NAAR

”Johanna Hoeve” 
 

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

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

Een idee voor een excursie of kinderpartijtje??? 
Tot ziens in onze winkel die de gehele week geopend is.
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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
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