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Wielerclub Klep Dicht 
 
Ieder jaar trekken we naar de bergen voor het prachtige uitzicht. In de regel naar 
Frankrijk. Zes jaar geleden trokken wij met de auto dwars door de Pyreneeën. Eerst 
nog bomen aan beide kanten van de weg, maar hoger gekomen werd het kaal. Nog in 
het bos reed ik achterop een wielerclub op weg naar de top. Met op de bezwete shirts 
de initialen W.C.K.D. Dat bleek te staan voor ‘Wielerclub Klep Dicht’ vernam ik ach-
teraf, een bont gezelschap amateurwielrenners uit Brabant bij wie fietsen en feesten 
in één adem genoemd werd.   
 
Het was een hele optocht naar boven, die door ons werd ingehaald, op de bochtige 
weg met diepe ravijnen langs de kant. Langzamerhand kreeg ik door hoe het in elkaar 
stak. Aan de staart veteranen en de mannen met gewicht; op weg naar de kop van de 
groep, zag ik de renners steeds jonger worden en vooral lichter. Het was bijna dertig 
graden en er werd flink afgezien bij de kerels want elke kilo moest omhoog. Het zweet 
gutste ervan af. Dat werd vast dringen bij de massagetafel aan de eindstreep! 
 
Boven op de berg aangekomen, die blaakte in de zon, bleek dat de heren het heel seri-
eus hadden aangepakt. Een grote koelwagen met de innemende reclame voor een 
bekend Limburgs biermerk, ja zelfs een mobiele bar stonden te wachten op de afge-
matte coureurs. Parasols met voldoende schaduw en zomers geklede dames in de ver-
zorging. Zonnebrand, pleisters en een vriendelijk woord voor iedereen. Huge! Wat je 
noemt een echte caravaan. De club zat kennelijk goed bij kas want hier stond voor een 
kapitaal aan materieel verzameld. 



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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Ik reken mijzelf niet tot de wielrenners maar trap nog flink door, vind ik zelf. Op ieder 
verjaardagsfeestje snoef ik dan ook over mijn prestaties en thuis hebben ze het ook al 
eens gehoord. De fiets gebruik ik vooral voor het werk in Leeuwarden. Alhoewel het 
parcours niet oploopt zoals in de bergen, waait het hier altijd. Meestal tegenwind. 
Maar ik houd de vaart erin en word alleen wel eens ingehaald door een elektrische 
fiets met daarop een blauwe kleurspoeling. 
 
Tot vorige week… toen een afgetrainde veteraan mij voorbijkwam. Hij moet toch een 
stuk ouder zijn geweest dan ik, maar had echt de sokken erin. In no time vloog hij erop 
en erover. Eerst dacht ik nog dat hij ergens een accu verborgen had, maar dat kon niet 
waar zijn. Al snel verdween hij uit het zicht. Wat een schrik! Bij mij daalde het besef 
dat ik, zoals de laatste mannen van die Brabantse wielerclub in de Pyreneeën, dan 
toch zeker te veel gewicht bij had en de leeftijd tegen. Misschien wordt het tijd om op 
een verjaardag eens de mond te houden of, om in stijl te blijven, de klep dicht. Eerst 
maar een biertje. 
 
Gerard Klijn. 

Eerste hulp bij ongevallen 
 
Op het moment dat er een vergunning bij de Gemeente wordt aange-
vraagd voor een evenement komt hierin naar voren dat er EHBO-ers 
bij aanwezig dienen te zijn. De plaatselijke EHBO-vereniging dient 
dan aangeschreven te worden om deze hulpverleners in te roepen. 

Binnen de Trynwâlden is er op dit moment geen plaatselijke EHBO-vereniging maar zijn er nog 
wel EHBO-ers die hun bijscholing binnen de Trynwâlden ontvangen met hulp van de EHBO-ver-
eniging uit Burgum, waarvan zij lid zijn. De EHBO-vereniging Burgum vroeg om een contact-
persoon binnen de Trynwâlden zodat de aanvragen uit dit gebied ook daar gecoördineerd 
kunnen worden. Alida de Vries heeft deze taak vooralsnog op zich genomen en krijgt dan ook 
de meeste aanvragen binnen.  
Bij de groep EHBO-ers die herhalingsles krijgen in Oentsjerk zit ook een aantal die het diploma 
bijhouden voor het werk en/of geen mogelijkheid hebben om dienstverlening uit te voeren. Dus 
is de groep die ingeroepen kan worden bij aanvragen niet zo groot terwijl er binnen de 
Trynwâlden en omgeving wel geregeld activiteiten of evenementen worden georganiseerd. 

 
Oproep: Graag komen wij in contact met bewoners uit de Trynwâlden en omge-
ving die of hun EHBO-diploma al hebben en dienstverlening zouden willen uit-
voeren. Of die een EHBO-diploma willen halen en zich daarna in willen zetten. 
Info op https://www.ehbo-bergum.nl/  Voor inlichtingen kun je contact opnemen 
met Alida de Vries 06-51165495 of Aukje Wesselius 06-22335081. 



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 

Rengersweg 21a, 9062 EA Oentsjerk   06 - 579 888 79  •  www.schoonheidssalontrynwalden.nl
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Van de scholen 
 
En dan is het alweer juni 2022! Wat vliegt de tijd voorbij! Wanneer we achteromkijken 
ligt er alweer bijna een volledig schooljaar achter ons. Een enerverend schooljaar met 
wederom corona, maar gelukkig ook genoeg andere zaken waar we met een glimlach 
op terugkijken. Nu liggen er nog zo’n 5 schoolweken voor ons waarin we hopen de 
goede, mooie en leerzame dingen die we al hebben gedaan voort te zetten.  
 
Koningsdag/ meester & juffendag/ dorpsfeest 
We hebben in april koningsdag/meester & juffendag gehad met als thema: Shine. Een 
dag vol glitter en glamour! Alle kinderen en leerkrachten schitterden letterlijk en 
figuurlijk deze dag, het was een mooie dag met leuke spelletjes en feestelijke activi-
teiten! Ook hebben we het dorpsfeest alweer achter de rug. Wat hebben we een talent 
op school! Veel leerlingen deden een optreden met talent in de tent! Ook het team 
deed mee.   Het was een feestelijke dag! 
 
Kanjertraining.  
U heeft hier vast wel eens iets over gehoord. Elke dag komt de Kanjertraining om de 
hoek kijken, gepland en heel vaak ongepland, in situaties die spontaan gebeuren. Wat 
is de Kanjertraining? Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrou-
wen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het sti-
muleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.  
Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale 
redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.  
De Kanjertraining maakt een onderscheid in twee werelden: 

de ‘wereld van vertrouwen’ waarin de mensen elkaar recht willen doen.                          1
de ‘de wereld van angst en wantrouwen’.  2

De Kanjertraining kiest voor de wereld van vertrouwen en hanteert de vuistregel bij 
conflicten >> zoek een oplossing die in de toekomst houdbaar is en doe elkaar recht. 
 

Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen 
maken we gebruik van vier petten. Wanneer er 
zich een probleem of stressvolle situatie voordoet 
hebben we een keuze om verschillend te reageren. 
Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis 
van wederzijds respect zijn deze verschillen 
tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je zo 
handelt noemen we dat binnen de Kanjertraining 
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dat je een drager bent van de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf te vertrou-
wen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom je bent een kanjer. Er zijn verschil-
lende combinaties van petten mogelijk. Let op! Kinderen zijn niet het gedrag van de 
pet, maar de petten staan voor de keuzes die de kinderen kunnen maken. Ze leren dat 
ze zelfverantwoordelijkheid dragen voor de gedragskeuzes die ze maken. De tijger: 
witte pet is zichzelf, te vertrouwen, vriendelijk, behulpzaam en op een leuke manier 
grappig en stoer. Zonder witte pet moet hij ervoor oppassen niet naïef te worden. Het 
konijn (gele pet) gedraagt zich vriendelijk, netjes en inlevend. Zonder witte pet trekt 
hij zich terug en doet bang. De aap (rode pet) gedraagt zich op een blijmoedige 
manier en heeft humor. Zonder witte pet gaat hij meelopen en slooft zich uit. De vogel 
(zwarte pet) vertoont leiderschapsgedrag en durft initiatief te nemen. Zonder witte pet 
speelt hij de baas, zoekt ruzie en kan pesten. Let op! Als de witte pet van het vertrou-
wen wegvalt vervallen we in reacties die niet meer passen bij het wederzijds respect. 
D.m.v. spelletjes, verhalen, digi-bordlessen worden verschillende sociale situaties 
behandeld en uitgespeeld.  
 
Sporten bij FMT! 
De afgelopen weken hebben we 2x gym gehad bij FMT. Zo konden we even wat ver-
schillende sporten proberen zoals: judo, jiu jitsu, streetdance en kids fitness. Namens 
FMT wordt er nu het volgende aangeboden: Alle kinderen kunnen per sport nog 2 
gratis proeflessen volgen. Superleuk FMT! 
In de eerste bijdrage van de school van dit schooljaar hebben we de onderhoudsme-
dewerker in het zonnetje gezet. In de laatste bijdrage doen we dat met de ouders die 
zich inzetten voor de school. 
 

 

OBS de Opstap  
 
Binnen de scholen zijn over het algemeen 2 “ouderafdelin-
gen” actief. De medezeggenschapsraad; een officieel en ver-

plicht orgaan, vertegenwoordigd door een oudergeleding en een personeels-geleding, 
die zich bezighoudt met de wettelijke taak met betrekking tot de medezeggenschap 
over het schoolbeleid en de oudervereniging of ouderraad, die zich bezighoudt met 
het organiseren van activiteiten rond de school. 
De afgelopen twee jaren werd een flink gedeelte van de schoolagenda bepaald door 
Corona. Het lesgeven ging, soms met veel pijn, moeite en kunstgrepen door, maar 
sjeu eromheen, dat was er niet veel. Nu de school weer open is voor iedereen, zien we 
dat de oudervereniging vol enthousiasme weer allerlei activiteiten op pakt.  



www.dieklus.nl

PARKET, LAMINAAT EN PVC
schuren, onderhouden  

en leggen

TEGELWERK 
badkamer, toilet, vloeren  

en terrassen

MEUBELS EN TRAPPEN 
renoveren, kleuren  

en herstellen

TIMMERWERKEN 
onderhoud, verbouw  

en gevelbekleding

Simke Kloostermanstraat 20 • Gytsjerk • 06 - 21 50 08 72 • info@dieklus.nl

Uw allround
klussenbedrijf 

uit Gytsjerk!

 Bel Dieter: 

06 - 21 50 08 72

Rinia van Nautaweg 44/C, 9061 AH Giekerk

Telefoon 058 256 14 82
www.kapsalonvonk.nl
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Dat is te zien aan de inzet van de ouders bij de voorbereidingen voor het plaatsen van 
de pannakooi die de school eerder dit jaar gewonnen heeft. De ondergrond voor de 
pannakooi moest de school zelf verzorgen. Dat “klusje” heeft de oudervereniging 
voortvarend opgepakt. Dankzij de inzet van ouders is de plaatsing van de pannakooi 
inmiddels een feit.  
 
Daarnaast is de school ook op andere 
wijze afhankelijk van de inzet van 
ouders. Denk hierbij aan het vervoe-
ren van kinderen naar de IJshal in de 
winter voor het schaatsen, voor het 
vervoer tijdens een schoolreis, bij de 
afsluiting van de thema’s en bij het 
voorbereiden van het slotfeest aan het eind van het jaar. Voor het volgend schooljaar 
zijn er weer allerlei plannen in voorbereiding. Hou de agenda maar in de gaten. 
Daarom bij deze aan alle ouders die zich op wat voor manier dan ook inzetten voor de 
school: een bijzonder hartelijk dank daarvoor!

Midnightwalk Trynwâlden 2022 
 
Op 30 september organiseert Lionsclub 
de Wâlden een Midnightwalk door de 
Trynwâlden. De wandeling door Oentsjerk 
en Gytsjerk start (vanaf 19.30 uur) en ein-
digt 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 wande-
laars allerlei culturele uitvoeringen tegen. 
Dat gaat van Performance Art tot orgel-
spel 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.  



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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De opbrengst van dit wandelfestijn gaat in samenwerking met welzijnsorganisatie 
Kearn naar “Jonge mantelzorgers” in Tytsjerksteradiel. Jonge mantelzorgers hebben 
meestal een zware dagelijkse extra taak. Een weekendje vrij, een uitje of een gesprek 
met lotgenoten zorgen ervoor deze taak dragelijker te maken. Hier helpt Lionsclub de 
Wâlden graag aan mee.  
De voorverkoop van de kaarten à €10 is gestart op: 
https://mgtickets.nl/.../Midnightwalk-Trynw-acirc-lden-2022/  
of via onze facebookpagina: 
https://www.facebook.com/Midnightwalk-Trynw%C3%A2lden-2022-1648641492108434/ 
 
Vanaf september zijn de kaarten ook verkrijgbaar bij Marskramer Joustra in Aldtsjerk, 
Anya’s Bloemen in Oentsjerk en Groene vakwinkel Sikma in Gytsjerk. Koop op tijd 
want het aantal kaarten is beperkt. Tot 30 september! 
 
Gert van der Meijden, 
Coördinator Midnightwalk Trynwâlden. 

Oproep komend seizoen Nij Talint Orkest 
 
Yn oktober start Nij Talint Orkest Tytsjerksteradiel, in muzykprojekt om folwoeksenen 
entûsjast te meitsjen om meielkoar muzyk te meitsjen.It is in gearwurking mei alle 
muzykferienings yn Tytsjerksteradiel.Muzikale erfaring is net nedich. 
De werving begjinne we no al mei.

Bron fotos’: PDFotografie.



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

Reclame maken voor jezelf valt nog niet mee...

Creativiteit in de 
Oude Melkfabriek 

in Gytsjerk!

Website ontwikkeling, Online marketing ...en meer!

Full service internetbureau

Gytsjerk • 088 023 4444 • www.basticom.nl
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YIN YOGA 
 
YIN YOGA is een zachte en rustige vorm van yoga. De toegankelijke houdingen rich-
ten zich met name op het soepeler maken van het bindweefsel en de gewrichten. 
Doordat de houdingen voor langere tijd worden aangehouden (2-5 minuten) is er alle 
tijd om de grenzen van lichaam en geest in stilte te verkennen en te observeren. Het 
leert je om spanning en stress wat meer 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 positieve verandering ervaren. 
 
STOELYOGA is de meest laagdrempelige vorm van yoga en geschikt voor iedereen. 
Ook, of misschien wel juist voor mensen met artrose, reuma, chronische pijn of 
andere fysieke beperkingen. De oefeningen en houdingen zijn rustig, niet te lang en 
niet te zwaar en worden óp en rond de stoel uitgevoerd. Het heeft een positieve 
invloed op pijn, stijfheid en bewegingsbeperkingen. De lessen zijn er opgericht om de 
spieren en gewrichten soepeler te maken en ook de geest wordt kalmer door de rust-
gevende adem- en meditatieoefeningen. Deze yogavorm leert je spanning los te laten 
en je concentratie en motoriek te verbeteren. Al binnen acht weken kan deze yoga -
vorm leiden tot minder pijn, meer energie en een betere stemming.  



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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Ook YOGA NIDRA wint steeds meer aan popula-
riteit. Of je nu al ervaring hebt met Yoga of nog 
helemaal niet, ook YOGA NIDRA kan door ieder-
een worden beoefend. Deze vorm zal in combi-
natie met Yin yoga worden aangeboden. Heel 
geschikt voor iedereen die moeite heeft met los-
laten, stress of angst ervaart, of lijdt aan slaap-
gebrek of burnout klachten. Hiervoor kan Yoga 
Nidra heel helend en helpend zijn. 
 
Inmiddels is ook de praktijk van Lavendel 
Wellness voor holistische gezichts- en lichaams-
behandelingen gevestigd in Heemstrastate.  
Elke yogales en elke behandeling wordt afgeslo-
ten met een heerlijk kopje ayurvedische thee.  
 
Lees op www.lavendelwellness.nl meer over de diverse behandelingen die we aanbie-
den. Aanmelden voor yoga of het maken van een afspraak voor een behandeling kan 
beide door te mailen naar welkom@lavendelwellness.nl of een berichtje te sturen 
naar 06 30086986. 
 
Voor nu wens je een ontspannen zomer en ontmoet je graag eens in één van mijn 
yogalessen of in mijn praktijk. Je bent van harte welkom! 
 
Warme groet, 
 
Yfke Kingma 

YOGA LESROOSTER vanaf 30 augustus 2022.  
 
Locatie: Sjoerdaseal in Heemstrastate, adres:  
Frisiastate 23 in Oentstjerk. 
 
Dinsdagochtend van 10.00 – 11.00 uur STOELYOGA 
Dinsdagavond van 19.30 – 20.30 uur yin yoga 
Dinsdagavond van 20.45 – 21.45 uur yin yoga 
Donderdagavond 19.00 – 20.00 uur yin yoga 
Donderdagavond 20.15 – 21.15 uur yin yoga 
Zaterdagochtend 9.15 – 10.15 uur combinatie van YANG/YIN yoga 
Zaterdagochtend van 10.30 – 11.45 Yin Yoga/Yoga Nidra 



geniet als in 
vervlogen tijden

Bekijk alle mogelijkheden op  www.staniastate.nl

Schuif  ook eens aan voor Koffi  e, Lunch, 
Diner of  kom Picknicken in het park!
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Cultureel erfgoed in Oentsjerk  
 

Friese kerfsnede en Skoalle-boerd van L.A.AE. Rengers in Uithof Stania State (2)  

 
Nanne Ottema leefde in een tijd dat er nog 
geen uitgave over de geschiedenis van het 
skoalle-boerd of de schooltas bestond. De 
houten skoalle-boerden waren vanaf de 
zeventiende eeuw in gebruik, mogelijk zelfs 
nog eerder. Ze bleven tot in de twintigste 
eeuw in beeld. Ottema verdiepte zich in de 
herkomst van dit type houten schooltas en 
verzamelde en bestudeerde verschillende 
soorten skoalle-boerden. Daarnaast keek hij 
naar historische tekeningen, schilderijen en 
prenten om zich te oriënteren hoe oud die 
skoalle-boerden waren en met hetzelfde 
doel speurde hij naar aanknopingspunten 
in tijdschriften, brochures en boeken.  



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
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Kerkbel en kloosterscholen  
Ottema kende afbeeldingen van Romeinse scholen en vroeg zich af of het skoalle-
boerd, de houten schooltas, wellicht overgenomen kon zijn van de Romeinen of 
anders van de Franken. Frankische nakomelingen stichtten in de 13e en 14e eeuw in 
Friesland al kloosterscholen, waaronder bij de kloosters Mariëngaarde, Klaarkamp en 
Nijeklooster. In deel 23 van The Connoisseur vond Ottema een afbeelding van een taps 
toelopende houten étui of doos met schuifdeksel waarin de 12e eeuwse kerkbel van 
Sint Patrick in Ierland werd bewaard. Die afbeelding bracht hem op het idee dat dit 
type houten ‘tas’ misschien tegen de kerkmuur hing. Hij vroeg zich daarop af of kin-
deren in kloosterscholen in zulke houten dooskasten misschien kerk- en kinderpren-
ten, in Fries heilingen genoemd, hadden bewaard? Hij noemt daar geen bewijs voor. 
Ottema bleek zo geboeid te worden door dit onderwerp dat hij maar bleef speuren.  
 
Chinese afkomst? 
De volgende vondst bracht hem weer iets dat 
wel eens een spoor zou kunnen zijn, namelijk 
de afbeelding van een 16e eeuws Chinees 
doos met schuifklep, waarop Chinese karak-
ters stonden. Anno 1951 zegt hij daarover dat 
het “sprekend gelijkt op ons tegenwoordig 
schoolbord.” Het skoalle-boerd is dan nog 
altijd in gebruik in Friesland. Ottema heeft net 
een artikel af over It skoalle-boerd voor 
Reisvalies, in de serie ‘Uit de oude Friese cul-
tuur, II’. In het naschrift vermeldt hij dat hij er 
na deze vondst meer naar overhelt, om “de 
herkomst van ons schoolbord achter het ijze-
ren gordijn te zoeken.” Ottema schrijft dat hij 
er volgende keer op terug zal komen. Dat doet 
hij in zijn bijdrage ‘Uit de oude Friese cultuur, 
III’ waarin hij vaststelt dat de in deel II 
genoemde kerkelijke herkomst juist kan zijn, 

maar dat hij ook ‘de verkeerde kant uitgezien kan 
hebben’. In het vervolgartikel legt Ottema uit dat in de 
afgebeelde Chinese houten schuifdoos een doos por-
seleinen flesje werd bewaard uit de vijftiende eeuw, 
de periode Hsuan Thé. De schuifdoos maakte deel uit 
van de verzameling van de Chinese collectioneur 
Hsiang-Yuan P’ien uit omstreeks 1600.  



 
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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D.IJ. Kingma en herkomst skoalle-boerd 
Ottema schrijft dat de Chinese schuifdoos zo sprekend op het schoolbord of skoalle-
boerd van de grootvader van zijn vrouw Kingma lijkt dat de gelijkenis niet te looche-
nen is. Op de Chinese houten schuifdoos staat de naam van de Chinese keizer uit de 
vijftiende eeuw en op het Friese skoalle-boerd staan de initialen van Douwe IJmke 
Kingma en het jaartal 1849. Dit was het schoolbord, dat Kingma, wonende op Walta 
State, later als eigengeërfde boer te Weidum, op ongeveer 10-jarige leeftijd kreeg. 
Notaris Nanne Ottema, conservator van museum het Princessehof te Leeuwarden, 
stelde zich de geschiedenis aldus voor: “Toen de Hollanders in 1597 of iets later in Indië 
kwamen, vonden zij dergelijke houten étui’s als opbergdoosje voor chinees porselein. Dat ik hierbij niet 
mistast, bleek mij in het Museum te Groningen, waar zich zo'n étui bevindt in de porseleinverzame-
ling. Onze voorvaders vonden blijkbaar dat deze doosjes heel goed de rol der latere leren schooltassen 
konden vervullen en hebben de vorm daarvan dus overgenomen. Niet altijd kan men de veelzijdige 
overneming van vormen, versieringen en gebruiken uit 't Oosten zo gemakkelijk bewijzen als in dit 
geval.”  



Huishoudelijke thuiszorg

Schoonmaak bedrijf/kantoor

Boodschappen aan huis
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Gebruik en inhoud schooltas 
Schoolkinderen onder wie D.IJ. Kingma en L.A.AE. Rengers bewaarden een lei, griffel 
en centsprenten in hun skoalle-boerden en soms ook duur papier en een ganzenveer. 
Die veer diende als pen en werd later vervangen door een kroontjespen. Het skoalle-
boerd of de houten schooltas had de vorm van een plat kistkastje of doos met een 
schuif- of scharnierdeksel. Aan de korte bovenzijde stak de verlengde achterzijde uit, 
als een soort handvat met daarin een opening. De openingen en ook de contouren van 
het handvat kwamen in heel verschillende vormen voor. Dit was afhankelijk van de 
tijdsperiode waarin het skoalle-boerd werd gemaakt, de streek waar het vandaan 
kwam en of de familie wel of niet tot het patriciaat behoorde. De houten schooltas 
werd de eerste eeuwen niet mee naar huis genomen. In die periode was de tas een 
individueel opbergkastje op school. De schooltassen hingen daar naast elkaar op de 
muren, dit is te zien op verschillende prenten en schilderijen uit de zeventiende tot 
en met de negentiende eeuw.  
 

 



WIERSMA OENKERK

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

• Telefoon: 058 - 256 11 87
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Zeventiende eeuws schoolkastje 
De oudste prent bij deze dertigste aflevering 
over Cultureel erfgoed in Oentsjerk verbeeldt 
een kijkje in een schooltje in het begin van de 
17e eeuw. Op de achtergrond is een kind te 
zien dat zijn eigen schooltas aan de muur 
hangt, het is een eenvoudig exemplaar met 
een onbewerkte schuif, een heel andere dan de 
in kerfsnedetechniek versierde tas met in kerf-
snede ook de naam L.A.AE. Rengers. De naam 
‘schoolkastjes’ voor de oude houten schooltas-
sen verwijst naar die aan de muur hangende 
schooltassen, met de functie van muurkastjes 
voor schoolspullen, open vakken of schuiflades 
onder de schooltafels bestonden toen niet. 
Op die vroeg 17e eeuwse afbeelding staan rechtsonder in het beeld de initialen I.V.V. 
van de kunstenaar I. van der Venne. Van dit werk zijn ook ongesigneerde goedkopere 
houtdrukken in omloop gebracht, zoals in die tijd gebruikelijk. Deze drukken hadden 
brede rafelige lijnen waardoor de tekening minder scherp overkomt, maar ook op die 
houtdrukken zijn de schooltassen en schoolkastjes ineen duidelijk te zien. Op zeven-
tiende eeuwse gravures en schilderijen zijn kinderen van rijke ouders thuis of in een 
klas afgebeeld achter een hoge lessenaar voor een of meerdere kinderen. Zij staan te 
werken, dit is bijvoorbeeld te zien op een prent van F. de Wit waar vijf jongens achter 
een groepslessenaar staand opschrijven wat er wordt voorgelezen. Op de meeste 
afbeeldingen zitten de kinderen te werken of staan ze bij de meester. Op het schilde-
rij Dorpsschool van Jan Steen uit 1662 zitten kinderen met centsprenten in de hand 
op de grond en werken andere kinderen aan de tafels met daaraan vastgemaakte 
banken. Achterin de ruimte hangen weer schooltassen aan de muur. 
 
It skoalle-boerd, kist-kastje doos en bord  
De tweede zeventiende eeuwse prent komt uit de collectie van het 
Rijksprentenkabinet. Het is een gravure uit 1649 van Adriaen van Ostade (1610-1685), 
waarop drie leerlingen bij de onderwijzer staan. De onderwijzer zit aan een houten tafel 
en achter hem hangt een prent aan de muur. Hij wijst op de tafel naar een prent en 
overhoort de leerlingen voor hem, een voor een. In die tijd was er nog geen klassikaal 
onderwijs. Op de muur op de achtergrond hangt een eenvoudige houten schooltas met 
schuif aan de muur. De houten schooltassen werden in die tijd ook platliggend 
gebruikt en daaraan dankt de schooltas de twee namen schoolkistje en schooldoos.  
De vorm van de tas lijkt in horizontale stand wel op een lade of schuiflade. De Friese 
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naam voor dit type houten schooltas luidt it skoalle-boerd, in Nederlands het school-
bord, en verwijst naar de periode dat de houten schooltassen op schoot genomen 
werd. De tas diende als een vaste ondergrond, een soort schoottafeltje uit de tijd dat 
er nog geen schoolbanken met schooltafels met opbergvakjes waren. Op de gladde 
achterkant van de schooltas kon de in de eigen schooltas bewaarde lei neergelegd 
worden, of het toen zeer kostbare handgeschepte papier. De schooltas of het school-
bord werd gebruikt om op de lei of het papier te leren rekenen en schrijven. Pas later 
werd papier goedkoper en machinaal geproduceerd en kwamen er schriften in plaats 
van de lei of het losse papier dat op de schoot-schoolborden of skoalle-boerden 
gelegd werd. En nu zijn er   I-pads voor op schoot en altijd licht om bij te werken en 
van alles op te zoeken. 
 
Schuifdeksel, Scharnieren en centsprent 
De anonieme prent Attributen van een schoolmeester die in deel 1 is afgebeeld toont een 
achttiende eeuws katheder en stoel met schoolattributen en aan de takken rondom 
hangen nog meer schoolspullen. Bijvoorbeeld drie houten schooltassen met schuif-
panelen waarop beeldvul-
lende figuren zijn aange-
bracht. In de eeuw daarna 
laat kunstenaar Jacob Hugo 
Hoedt op zijn kopergravure 
een Schooltafereel uit ca. 1810 
zien. Daarop reikt een onder-
wijzer een centsprent uit aan 
een van de leerlingen, terwijl 
een andere leerling zijn prent 
aan een klasgenootje laat 
zien. Op beide prenten staan 
beeldvullende stadsgezich-
ten van de havenstad 
Rotterdam.  

 
Dit lesmateriaal werd opgevouwen bewaard in de schoolkastjes, die 
zoals op deze prent te zien is, achterin op de muur links in het gelid 
hangen. Geen van die tassen is versierd en in plaats van schuifpa-
nelen hebben ze scharnierende kleppen met overdwars links en 
rechts een scharnier, waarmee de klep halverwege opengeklapt kan 
worden. 



www.marten-atsma.nl

Marten Atsma
ARCHITECT

Tel. 058 - 256 12 79 / 058 - 256 12 13  Rinia van Nautaweg 4c  Giekerk

Iedere klant tevreden de deur uit!

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag van 
08.00 tot 20.00 uur
Donderdag en vrijdag tot 21.00 uur
Zondag van 10.00 tot 18.00 uur

De Haven 5, Gytsjerk
058 - 256 1370 • info@ahgytsjerk.nl
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winkelen 1400m2 winkel plezier!
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openingstijden
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Tassenmuseum Hendrickje 
De hier genoemde kunstwerken uit drie eeuwen 
laten eenvoudige tot rijkversierde houten 
schooltassen zien, die hier en in ons hele land 
een vast attribuut waren voor wie naar school 
kon en mocht gaan. Schooltassen uit die 
periode hangen nu als cultureel erfgoed in 
musea, meestal in stijlkamers als onderdeel 
van de inrichting, soms als voorbeeld van 
kunstnijverheid of een bepaalde techniek. De 
rond de twintig houten schooltassen die Nanne 
Ottema bijeenbracht besloegen diezelfde 
periode en kwamen voor het merendeel uit 
Friesland. Hendrickje Ivo is een antiekhande-
laar en specialist op het gebied van historische 
tassen. April 1996 is in de villa van de familie 
Ivo in Amstelveen Tassenmuseum Hendrickje * 
geopend dat na 10 jaar meer ruimte nodig had. 
Op 9 juni 2007 heropende burgemeester Baan 
Cohen het museum in een Rijksmonument aan 
de Herengracht 573 in Amsterdam en kreeg 
Hendrickje Ivo een Koninklijke onderscheiding uitgereikt voor haar baanbrekende 
werk. Het Tassenmuseum bezat een deelcollectie zeventiende tot twintigste eeuwse 
houten schooltassen of schooldozen waaraan de ontwikkeling van dit schoolattribuut 
was af te lezen.  
 
Rengers skoalle-boerd, mooiste kerfsnede 
Tassenmuseum Hendrickje was het enige museum in de wereld dat zoveel handtas-
sen, buidels en koffers van 1500 tot heden bezat, wel 4.500 objecten. Er was in 2013 
een tentoonstelling over de geschiedenis en ontwikkeling van de schooltas door de 
eeuwen heen. Er zijn veel verschillen in vorm, decoratie of materiaal van de oudste 
houten schooltas uit de zeventiende eeuw tot de skoalle-boerden uit begin twintigste 
eeuw en ook per regio toegelicht. Met de beeldecho hiervan in mijn beeldgeheugen, 
lijkt de tas van Jr. Rengers, zelfs op foto, het mooiste voorbeeld van een skoalle-boerd 
met kerfsnede decoratie. Ik kon dit niet meer op locatie nagaan, het Tassenmuseum 
is op 13 maart 2020 ten gevolge van de coronacrises als een van de eerste culturele 
instellingen voorgoed gesloten, omdat er geen financiële middelen zijn gevonden om 
het te heropenen.  
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Joure, Westfalen, Neder-Saksen 
Eenvoudigste onbeschilderde en onbewerkte 
gladde houten schooltassen zijn vaak van vuren-
hout of ander goedkoop makkelijk te bewerken 
hout dat sneller sleet dan duurdere soorten. In 
de negentiende eeuw werden veel Jouster tassen 
geproduceerd en gedistribueerd door thuiswer-
kers uit Joure en Zuidwest Friesland. 
Meubelmakers verkochten resthout aan de thuis-
werkende dozenmakers en de decorateurs. 
Beiden ontvingen 8 cent voor hun werk. De zoge-
naamde Jousters van sparren- of vurenhout 
kregen op de schuifdeksels een vlot geschilderde 
molen, boot of ruiter en gestempelde motiefjes, 
met kenmerkende zwarte ondergrond. Ook in 
Neder-Saksen en Ost-Friesland komen houten 
skriifdeuze en skriuwboerden schooltassen voor 
en Nanne Ottema noemt in 1951 in het Fries 
Reisvalies vurenhout exemplaren uit het gebied 
waaruit Felingers en poepen (trekkende maaiers 
en kooplui) naar Friesland trokken. Hij schrijft: 
De goedkopere soort, die nog uit Westfalen werd ingevoerd, in de 2e helft van de 
19de eeuw en toen te Leeuwarden in de speelgoedwinkels werd verkocht, was van 
vurenhout en op traditionele wijze met molens, landschappen en dieren in kleuren 
beschilderd. 
 
Status 
Naast de genoemde tassen en de tassen zonder een enkele versiering, zijn er school-
tassen met een enkel motief of bloemetje beschilderd en tassen met op kostbaarder 
hout beeldvullende geschilderde landschappen of mooi geklede figuren. Daarnaast 
zijn er met eenvoudig houtsnijwerk versierde exemplaren, al of niet in meerdere kleu-
ren beschilderd en exemplaren zoals het eiken skoalle-boerd van Rengers die, op de 
achterzijde na, aan alle kanten en op het schuifdeksel beeldvullend versierd zijn met 
verfijnd Fries kerfsnedewerk zijn. Volgens Ottema komt dat type eiken tas veel voor in 
de zeventiende en achttiende eeuw. Aan het materiaal en de bewerking van de houten 
schooltassen kon je zien welke status de familie van de eigenaar had. Hoe rijker ver-
sierd en hoe kostbaarder het hout, hoe hoger de positie, afkomst en rijkdom. 
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Skoalle-boerd in Hindelooper kamer 
Er zijn prachtige exemplaren bewaard waarvan die uit Hindeloopen zeer bekend zijn 
en waarvan een voorbeeld in Hindelooper kamer in deel 1 is afgebeeld . De 17e en 18e 
eeuwse tassen die Ottema verzamelde zijn meest eikenhouten met kerfsnede ver-
sierde exemplaren. Er bestaan ook beschilderde kerfsnede Hindelooper tassen en 
puur beschilderde exemplaren. Mede dankzij de populaire Hindelooper kamers uit de 
negentiende en twintigste eeuw in diverse musea en op Wereldtentoonstellingen in 
Parijs eind negentiende eeuw is de Hindelooper schilder en kerfsnedekunst in de 
belangstelling gekomen. It skoalle-boerd dat in het Fries Museum naast de deur in de 
Hindelooper Kamer hangt, heeft een schuifpaneel met een kenmerkende vormgeving 
van een in hoogreliëf uitgesneden en ook veelkleurig beschilderde vogel op 
 acanthusbladeren, met daaromheen weer ranken. Ottema en het Tassenmuseum 
hebben dit type skoalle-boerd of schooldoos beide zo beschreven. Volgens de toe-
lichting in het Tassenmuseum zijn de houten schooltassen uit Zeeland meest van 
eikenhout, maar de deksels zijn meestal scharnierend en versierd met gekerfde over-
lappende cirkels. Op het eiken schuifdeksel van de tas van Rengers staan ook zeven 
elkaar overlappende cirkels, maar de rozet- en bloemvormen daarbinnen zijn zo ver-
fijnd dat die cirkels nauwelijks opvallen.  
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Nostalgie 
Vroeger werd een houten schooltas wel op schoot gelegd om erop te kunnen rekenen 
en schrijven omdat er geen schoolbanken of schooltafels in de klassen stonden. 
Nadat er schoolbanken kwamen, bleef de houten schooltas nog enige tijd in gebruik. 
Met de komst van schoolbankjes met daaronder een lade om de individuele school-
zaken in te kunnen opbergen raakte de houten schooltas buiten gebruik. Eeuwenlang 
was  de met de hand gemaakte, al of niet gedecoreerde tas onmisbaar voor een kind 
dat naar school ging. Vaak maakte een ouder gezinslid de tas. Het patriciaat 
besteedde dit meest uit, hun kinderen kregen een tas die gebruiksvoorwerp en tege-
lijk ook pronkstuk was en vaak van generatie op generatie werd doorgegeven. Ook 
andere families koesterden de tas nog nadat deze overbodig was, als herinnering. De 
eenvoudige of gedecoreerde skoalle-boerden werden nostalgische voorwerp en tege-
lijk een cultuurhistorisch object. Deze meestal van generatie op generatie overgedra-
gen tassen zijn nog wel eens als biografisch object opgenomen in tentoonstellingen 
over bekende personen. Musea op het gebied van scholen en onderwijs, oude 
ambachten, houtbewerking en snijkunst, volksschilderkunst, en ook molenmusea, 
streekmusea en -archieven bezitten vaak een of meer houten schooltassen uit de 
regio. In grafische musea en musea over kinderspeelgoed hangt of staat er wel eens 
een skoalle-boerd of schoolbord met daarin de bijbehorende centsprenten.  
 
L.A.AE. Rengers 
Als herkenningsteken werden de tassen beschilderd of voorzien van geschilderde of 
ingekerfde initialen of namen zoals de ingekerfde naam op it skoalle-boerd van 
Jr. L.A.AE. v. RENGERS. Jonker Lamoraal Albertus Aemilius Rengers werd op 17 okto-
ber 1751 in huis Rijs in Balk geboren in Gaasterland (later gemeente Gaasterland-
Sloten en nu gemeente De Friese Meren). Hij was een kind van Ulbe Aylva Rengers en 
Nicasia van der Haer en is op 24 oktober 1751 gedoopt in de Jacobijnenkerk in 
Leeuwarden. Rengers was tien jaar toen hij deze fraaie kerfsnede schooltas kreeg. Als 
centraal motief staat binnen een basis van zeven verschoven cirkels een bloemmotief, 
het geheel wordt omlijst door twee decoratieve randen. Er staan vierhoekmotieven 
omheen. De decoratie en ook de versieringen op de zijkant van dit skoalle-boerd zijn 
zeer fijn gesneden en gekerfd en afgewerkt. In het jaar 1794 was Jr. L.A.AE. v. RENGERS 
Grietman van Gaasterland en gecommitteerde Raad van Friesland. Hij is op 24 maart 
1811 op 59jarige leeftijd overleden in huis Rijs in Balk en op 26 maart 1811 begraven 
in de kerk in Harich. Zijn bestuurlijke carrière is goed gedocumenteerd en op vele 
plaatsen online te vinden, evenals de houten schooltas of it skoalle-boerd van 
Jr. L.A.AE. v. RENGERS. Deze schooltas is nu deel van de Friese cultureel erfgoed-
schatten op educatief gebied en volkskunst en verbonden met historische personen. 



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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De tas was onder meer in Stania state te bewonderen in de tijd dat de buitenplaats 
niet meer in gebruik was als woning of zomerverblijf voor adellijke bezitters en bewo-
ners, maar in gebruik genomen was als een uithof van het Fries Museum. 
Gerhild van Rooij. 
 
Illustraties/ bronnen: 30e cultuurrubriek van Gerhild van Rooij voor de Koeketromp:  
De historische illustraties en bronnen zijn beschreven in de tekst in deel 1 in De 
Koeketromp, van mei 2022 en deel 2 van juli 2022 (voor uitgebreidere informatie 
e-mail de redactie). 
www.langsdeluts.nl/Meerweg (huis Rijs, L.A.AE. Rengers); www.spanvis.com/ (Rijs);     
M.H.H. Engels, november 2016 ‘lands timmerman, metselaar, steenhouwer & aanvul-
lingen uit het Archief van het Mindergetal; OKS website van Ottema-Kingma stichting; 
Nanne Ottema. ‘Uit de oude Friese cultuur II. It skoalle-boerd’, Reisvalies, 1951, 
pag. 128-129, idem ‘Uit de oude Friese cultuur III. It skoalle-boerd’, Reisvalies, 1951, 
pag. 11, met foto’s ‘Etui van de kerkbel van Sint Patrick’ (mogelijk nog in museum te 
Dublin, Ierland, eerder afgebeeld in The Conoisseur deel 23) en ‘Chinese schuifdoos 
voor porselein’.

de elektrische deelauto 
van de Trynwâlden

STANDPLAATS TUK: Winkelcentrum Gytsjerk

DE TÛK RESERVEREN?
1. Via snappcar.nl 
2.  Via beheerder Wim Haalboom, 

06 – 4174 5680 of info@tukauto.frl 

Tûk is een elektrische deelauto voor de lokale 
gemeenschap. Kan door de inwoners van de 
Trynwâlden tegen een zeer aantrekkelijk tarief een 
dag, meerdere dagen of dagdeel gebruikt worden.

DUURZAAM  •  4 ZITPLAATSEN  •  AUTOMAAT  •  100 KM VRIJ

slechts € 35,- per dag

Boek de Tûk!

KEYLESS!Open de Tûk gemakkelijk met je smartphone.



Auto Olijnsma in Gytsjerk hee昀 meer dan  
vij昀ig jaar ervaring in verkoop, onderhoud en 

schadeherstel van vrijwel elk automerk.

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

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

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

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

Wij importeren wekelijks auto’s en begeleiden u graag!

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

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

Sinds 1869 uw betrouwbare partner in mobiliteit
Rinia van Nautaweg 2B, Gytsjerk • 058 - 256 12 24 • info@autoolijnsma.nl 
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Hoofdprijs Duurzame 30 voor onze 
energieleverancier Energie VanOns 
 
Energie VanOns pakte de hoofdprijs bij de 
finale van de Duurzame 30. Een initiatief van 
Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant en 
Dagblad van het Noorden. 
 
De jury vindt dat ze een voorbeeldfunctie 
bekleden in het Noorden en is onder de 
indruk van de verbinding die wordt gelegd 
met lokale energiecoöperaties (zoals 
Trynergie). Energie VanOns krijgt als belo-
ning 100.000 euro aan advertentiebudget bij 
Mediahuis Noord,  waarmee bijvoorbeeld 
het werk van alle coöperaties zichtbaar 
gemaakt kan worden.  
 
Zonnedaken van Trynergie - de laatste ontwikkelingen  
In 2021 startte de coöperatie met de voorbereiding van kleinere zonnedaken met 
maximaal 266 zonnepanelen, gefinancierd door inwoners en bedrijven in de 
Trynwâlden en omgeving met een rendement voor 15 jaar van 3,5%. Het 1e dak is dit 
voorjaar opgeleverd: in Readtsjerk wekken we sinds maart energie op voor ca. 25 huis-
houdens! Voor het tweede dak, in Aldtsjerk, hopen we dat na de bouwvakantie de 
materialen beschikbaar zijn. Drie volgende daken, in Oentsjerk en Ryptsjerk, zijn nog 
in ontwikkeling en hopen we begin 2023 te realiseren. Heb je belangstelling om mee 
te doen? Op de website van Trynergie vind je de informatie: 
https://trynergie.nl/us-zon/op-andermans-dak/ 
 
Vrijwilliger worden bij Trynergie? 
Heb je zin en tijd om mee te werken aan de duurzame energie doelen van Trynergie 
en daarmee bij te dragen aan de leefbaarheid van de Trynwâlden e.o.? We produceren 
duurzame lokale energie, zijn wederverkoper voor Energie VanOns, hebben geen 
winstoogmerk en kunnen daardoor lokale verenigingen jaarlijks met duizenden euro’s 
steunen. Er is veel te doen, denk aan projectleiding, communicatie, administratie, 
secretariswerk en organisatie. Voor info en aanmelden kun je terecht op 
www.trynergie.nl of bel 0-631685745  
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Een duurzaam Tytsjerksteradiel.  Denk je mee met onze gemeente? 
Onze gemeente is op zoek naar inwoners die mee willen denken hoe we de gemeente 
duurzaam kunnen maken, bijv. op het gebied van energie. De groep moet een 
 afspiegeling worden van de mienskip, zodat iedereen zich gehoord voelt. Heb je 
ideeën hoe we met zijn allen aan de slag kunnen gaan? Meld je aan en denk mee als 
Enerzjike Meitinker!  
 
Meer informatie, zie graag: https://www.t-diel.nl/enerzjike-meitinkers-gezocht

Zingen bij Mingd Koar Aldtsjerk?        
 

Hé, ben jij degene die zo van muziek houdt 

maar tot nu toe zijn stem verstopt onder de douche? 

Wees niet zo bescheiden 

en meld je aan bij ons koor. 

 

Wij zijn Mingd Koar Aldtsjerk 

We repeteren op maandagavond 

Een gezellige groep met samenhang, 

maar ook met oog voor kwaliteit 

 

Wij zingen pop, klassiek, wereldmuziek 

en veel diverse dingen. 

Geen saaie grijze massa 

Meld je aan voor drie vrijblijvende gratis repetities 

voor je een keuze maakt via: 

 

www. mingdkoaraldtsjerk.nl          

 

Dan zorgen wij dat de muziek voor je klaarligt. 

Voel je welkom bij ons.



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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Trynwâlden destiids Tink om ‘e Jimkejonges  
 
As skoallejonges ha wy*) yn ‘e oarloch -1940 oant 1945- faak soldaatsje boarte. En wol 
sa as wy it de Dútsers seagen dwaan dy’t yn dy jierren yn de Atsjebosk – sjoch foto mei 
byskrift – wolris kamen oefenjen. As se der dwaande wiene, wie de skoallejeugd altyd 
present om te sjen hoe’t dat om en ta gie. Letter diene wy dat dan sa goed mooglik 
nei. Wy hiene sels ek gewearen makke. 
 
De kolf fan sa’n gewear bestie út in ein hout en wie makke fan in planke of in beamstronk. De loop 
wie makke fan in izeren elektrisiteitsbuis, dy’t mei bugels op de kolf festsiet. In spikerke waard efter de 
loop yn de kolf slein. Stokjes diene tsjinst as kugels en in stik fan in âlde fyts(binne)bân kaam oan 
wjerskanten fan de kolf. Dy wie útrekber en moast de kugel /it stokje weisjitte. 
De trekker wie it slimste te meitsjen. De kugel waard efter yn de de loop lein en fêstreaun mei de 
spiker.Dêr kaam de fytsbân útrikt omhinne. Om ôf te sjitten moast in trekker makke wurde dy’t de 
kugel fan ‘e spiker  lichte koe, sadat dizze troch de lo0p nei foaren skeat. Allegearre hiene wy muoite 
mei it meitsjen fan in goeie trekker. De measte wiene gau stikken. 
Guon gewearen skeaten de kugels in aardich eintsje fuort. It wie bytiden ek noch gefaarlik mei dy 
dingen te sjitten, fral as men ien yn  it gesicht krige. De úteinen fan de kugels/stokjes wiene befike, 
sadat by in raak skot dat gemien sear dwaan koe. De regel wie, dat der net op it gesicht skeaten wurde 
mocht; lykwols barde dat sûnder opsetsin dochs wolris. 
 
 
 
 
 
 
Rjochts de pleats fan Bartele en Tjitske 

van der Ploeg en letter Galema oan de 

ôfslach nei de Atsjebosk. Yn de oarloch ha 

dêr soldaten fan de Wehrmacht sitten, op 

de eftergrûn de Atsje bosk, dêr ‘t se wolris 

oefenden.  

 
Mei in soad besieling waard der oefene. In inkele kear rûn dy oandrang ek wolris út de 
hân as guon te fûleindich waarden. De rûzje dy dan ûntstie waard mei fûsten en bytiden 
mei kolven útfjochte, oant de groep as gehiel de fjochtersbazen útinoar helle. It sam-
melplak wie meast de bakkerij fan Jan Wopkes Ritsma oan ‘e Douweloane. Syn soan wie 
ek by it ploechje en de Kaetsjemuoibosk wie as striidtoaniel tichtby, dat sadwaande. 



* 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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De Grikelân en Turkije bosken De Kaetsjemuoibosk 
 
De Grikelân en Turkije bosken diene ek wol tsjinst as slachfjild. Dizze bosken wiene doedestiids 
foar it publyk ôfsluten en dêrom fansels folle spannender foar it oarlochje boartsje. Wy moas-
ten dan altyd tige útsjen, want de Jimkejonges - sa neamden wy de tasichthâlders - koene somt-
iden samar foar uze noazen stean. Dejingen dy’t se pakten seamden se dan omraak ôf. Ut foar-
soarch stelde de groep dêrom in pear skyldwachten oan, dy’t oer in fluitsje beskikten en by 
ûnrie dêr op blaze moasten. 
Yn marskololonne, krekt sa as by de Dútsers, setten wy by Ritsma’s bakkerij ôf, op wei nei de 
bosken. Dêr oankommen waarden earst de plakken ôfpraat dêr’t de skyldwachten komme moas-
ten. Dizze krigen de opdracht daliks op in fluitsje te blazen as de Jimkejonges foar it ljocht 
kamen. De ploech waard yn twaen opdield en elk ploechje krige in stik fan de bosk tawiisd dat 
ferdigene wurde moast. Elk fan de ploegen hie in kommandant, dy’t mei syn “mannen” oerlei, 
hoe’t de oarloch ferrinne soe. Meastentiids kaam it altyd út op itselde en dat wie: de fijân slû-
pende yn ‘e mjitte komme. 
Ferkenners giene foarop om de fijân op te spoaren en kamen dan letter werom om erslach út te 
bringen. Oaren besochten ûngemurken in omgeande beweging te meitsjen om sa de tsjinstan-
ner yn ‘e rêch oan te fallen.It duorre meastentiids in hiel skoft foardat it ta in echt treffen kaam. 
Alles waard lykwols mei de grutste sekuerens en in soad ynset dien. Krekt sa as wy sjoen hiene 
hoe’t de Dútsers it diene, want: sy wiene us grutte foarbyld. As it ta in treffen kaam, wiene wy 
alles om ús hinne ferjitten. Wy skeaten mei ús gewearen en stikken dea hout – de hângranaten 
– fleagen eltsenien om de earen. Somtiden ûntstie in gefjocht fan man tsjin man, wêrby mei de 
kolf rake klappen útdield waarden. 
Mar hoe fûleindich de striid ek wie, as ien fan de skyldwachten op’e fluit blies, dan feroare de 
situaasje opslach en wie al it fjochtsjen samar foarby.It hiele leger gie ienridich en mienskiplik 
op ‘e flecht en as echte hurdrinners kamen wy skjin efter de siken/pûst by de bakkerij op de 
Douweloane. Oan De Jimkejonges wiene wer de spultsjebrekkers west. En yn de bakkerij sieten 
wy te betinken dat in klap dy’t de ien de oar ferkocht hie hiel wat oars wie as in klap fan de 
Jimkejonges. 



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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Steande flnr:  

Pieter Ritsma, Jan Broos, Jan Kupers,  

Foppe Postma, Wopke Ritsma, Folkert Visser,  

Catrinus vd Veen, Klaas Dijkstra 

Sittend flnr:  

Johannes Wiersma, Jappie Rijpma,  

Rintje vd Meulen. 

 

*) Dizze wy binne Folkert Visser en syn maten. Folkert wenne yn de oarlochsjierren oan de Singel yn 
Gytsjerk. 

Ynformaasje: Folkert Visser fan Ryptsjerk. De foto’s binne fan Bram Houtkruijer, it 
SCET, it Fryske Gea en Aukje Wijbenga. 
Dirk Laverman, Gytsjerk 
 
Introductie: 
Mijn naam is Marijke van der Zwaag-Veenstra, 
getrouwd met Louwrens, mem van Bente en Elise en 
al 15 jaar woonachtig in Ryptsjerk. De hoeveelheid 
fantasie in mijn hoofd is onderdeel van ons dagelijks 
leven. Zoals beppe vroeger al adviseerde: “Do moast 
ferhalen skriuwe.” En dat is gelukt. In maart dit jaar is 
mijn (eerste?) boek Het verleden leven uitgebracht.  
 
Het begin van dit boek is tijdens mijn eerste zwan-
gerschap ontstaan. Destijds had ik niet de tijd en de 
rust om het verhaal verder te brengen. In 2019 ben ik 
wekelijks in de plaatselijke bibliotheek doelgericht 
gaan schrijven. In die tijd is mijn verhaal veranderd 
in een boek. Al schrijvend ontstond het op een 
natuurlijke en vloeiende manier, alsof ik het zelf aan 
het lezen was.  



DE LEKKERSTE KOEK 
VINDT U BIJ  DE 
NEDERLANDSE 

KOEKKAMPIOEN!

Ambachtelijke bakkerij Braaksma - Van Haersmasingel 2 - Oenkerk



 
Hieronder is een korte introductie van het boek te lezen. Heeft u belangstelling en wilt 
u het boek bestellen? Stuur mij een mail via marijkeveenstra1980@hotmail.com of 
bestel direct bij mijn uitgever via www.boekscout.nl. Het boek kost € 20,50. 
 

________________ 

Het verleden leven 
Mirthe, een jonge vrouw van ongeveer twintig jaar, wordt op een ochtend wakker als 
Willem in het jaar 1563. Willem is een jongen van een jaar of veertien en de oudste 
van een groot domineesgezin. Het is zondag, tijd voor de wekelijkse preek in het 
strenggelovige dorp. Tijdens de preek staat in de kerk een aantal mannen op, die met 
veel commotie alle mannen en oudere jongens meenemen naar buiten. In looppas 
worden ze de heuvels in gedreven, die om het dorp liggen. Willem twijfelt geen 
moment en zet de achtervolging in. Een onbezonnen en onvoorbereide actie, die hem 
na twee dagen en nachten duur lijkt te komen te staan. Dan wordt hij ingehaald door 
een groep vrouwen uit het dorp, die iets beter voorbereid op weg zijn gegaan. Hij sluit 
zich bij hen aan en samen beginnen ze de zware achtervolging door hoge sneeuwdui-
nen, over pittige heuvels en met grote uitdagingen. Als na een paar dagen één van de 
vrouwen zwaargewond raakt, lijken ze het avontuur op te moeten geven. Dan vinden 
ze een klein huisje en behulpzame bewoners, waar ze op adem kunnen komen. Het 
grootste deel van de groep besluit terug te gaan, maar Willem wil zijn vader bevrijden 
en Gelbrich, Marieke en Ans sluiten zich bij hem aan, ieder met eigen redenen. De 
zware tocht is vol avonturen, ontmoetingen en uitdagingen, maar uiteindelijk slagen 
ze erin, de mannen terug te brengen naar het dorp. 
 
Parallel aan het verhaal van Willem heeft ook Mirthe haar eigen uitdagingen. Ze is ver-
ward door een verkeerde studiekeuze en probeert uit het verhaal van Willem levens-
lessen te halen, die haar verder kunnen helpen in haar leven. Vrijwel iedere nacht 
maakt ze de transformatie naar Willem, waarbij ze ook echt fysieke bewijsstukken van 
de ene wereld naar de andere wereld kan meenemen. Na de eerste overgang schrikt 
ze van haar vieze nagels en gehavende voeten. In het park ontmoet ze Brecht, die haar 
wil helpen. Mirthe is blij dat ze haar hart kan luchten, maar heeft een onbestendig 
onderbuikgevoel. Ze neemt daarom haar broer Sven in vertrouwen en vertelt hem 
alles. Als bewijs neemt ze na een heftige nacht een berentand mee, wat Sven helemaal 
overtuigt. Samen proberen ze het verhaal van Willem tot een goed einde te brengen, 
maar de goedheid van de mens blijkt niet altijd vanzelfsprekend te zijn. 

________________ 
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Omloop van Trynwalden komt eraan! 
 
Hij is terug van weggeweest: op zaterdag 3 september aan-
staande vindt de Omloop van Trynwâlden weer plaats. De 
afgelopen jaren was de organisatie van deze veelzijdige wie-
lerkoers door de Trynwâlden niet mogelijk vanwege het coro-
navirus, maar 3 september wordt er weer ouderwets gekoerst 
door Oentsjerk, Gytsjerk, Mûnein, Readtsjerk en Aldtsjerk.  
 
De laatste editie, in 2019 alweer, werd op zijn 
geboortegrond gewonnen door René Hooghiemster. 
Drie september rond een uur of kwart over vijf in de 
middag is bekend wie hem opvolgt als winnaar van 
de 18de. Omloop van Trynwâlden. Start (15.00 uur) 
en finish zijn opnieuw bij Kafee It Wapen fan Fryslân 
in Oentsjerk. Ook is de brug in Aldtsjerk weer onder-
deel van het parcours. Om de veiligheid van 
 eenieder te waarborgen zullen verkeersregelaars en 
motorrijders delen van het parcours deze middag 
enkele malen kort afzetten. De organisatie vraagt 
hiervoor begrip en roept aanwonenden daarnaast op 
deze dag geen auto’s of andere voertuigen op straat 
te parkeren. Bij voorbaat dank voor de medewerking 
en graag tot ziens op zaterdag 3 september.

Tot slot nog een aantal recensies: 
 
"Boek uit en wacht met spanning op het vervolg. Zo benieuwd hoe het met Mirthe/Brecht/Ilona gaat. 
Knap en boeiend geschreven. Laatste gedicht ook erg mooi". 
 
"Heb je boek uit en vind het ontzettend knap wat je gedaan hebt. Het is inderdaad wel een beetje een 
jeugdboek, maar ook heel boeiend. Ben benieuwd of het nog een vervolg krijgt? Ben eigenlijk wel erg 
benieuwd wat er van Mirthe terecht komt."  
 
"En het boek is uit... ik werd meegezogen in dit mooie, spannende verhaal. Ondanks dat het een 
'young adult' boek is en niet helemaal mijn genre, greep het me toch uiteindelijk!"  
 
“Heb net je boek uit. Moest er even inkomen, ook wennen aan weer een gewoon boek in de hand, licht 
aan op bed, maar wat een spannend verhaal. Hoop op een vervolg.” 
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Servicerubriek 
 
Gemeente Tytsjerksteradiel/Burgum verkort nummer 140511 
Open: Maandag: 12.30 tot 16.30 uur • 18.30 tot 20.00 uur 
Dinsdag, woensdag en vrijdag: 09.00 tot 16.30 uur • donderdag: 09.00 tot 12.30 uur 
Servicenummer voor milieu en beheer: 0511-460990  
(bijv. klachten over bestrating, groen, over trottoirs). 

Regio Politie Fryslân, district De Wâlden. 
Basiseenheid Burgum: 0900-8844, algemeen alarmnummer: 112 

Huisartsenmaatschap Trynwalden 
Frisiastate 1, 9062 GX, Oentsjerk, www.huisartsenmaatschaptrynwalden.nl  
Artsen: J. de Boer: 058-2561337; T. Hoekstra: 058-2562862;  
J.W. Wijnstra: 058-2561291. Spoednummer: 058-2561606. 
Voor spoedgevallen na 17.00 uur en in weekenden: Dokterswacht Friesland: 0900-1127112. 
Tussen 8-8.45 uur bellen voor aanvragen consulten en visites dezelfde dag; tussen 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.  

TMFC Heemstra State Frisia State 23, 9062 GX Oentsjerk 
tel.: 058 2564141, e-mail: gerard.dehaan@heemstrastate.nl 

Inloopspreekuur Zorg & Ondersteuning Trynwâlden 
Het inloopspreekuur is voor alle inwoners van de Trynwâlden, dus voor jong en oud.   
Met ieder probleem waarbij u zorg, ondersteuning of advies wenst kunt u 
 langskomen. Het inloopspreekuur is iedere dinsdagochtend van 10:00 tot 11:00 uur. 
Aanmelden is niet nodig. In Heemstra State te Oenkerk, Frisiastate 23, 9062 GX 

Osteovitaal, praktijk voor Osteopathie, Frisiastate 23a, 9062 Oentsjerk. 
Telefoon  085- 1302580 - E-mail info@osteovitaal.nl - https://osteovitaal.nl
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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).  
Gebiedsteam - Telefoon: 0511 460 767. Mail via het contactformulier op de website 
van de gemeente Tytsjerksteradiel www.t-diel.nl / zorg en inkomen/ gebiedsteam.  

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.



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


