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Colofon 
Redactie‐adres: 

Van Sminiaweg 92
9064 KG ALDTSJERK2 
bregebidler@hotmail.com

Redactieleden: 

Hester Luinstra 06 51316779
penningmeester

Theorine Scholte 256 05 98
Maaike Bokma 844 98 74

verspreiding

Abonnementen en advertenties: 

Advertentiekosten per jaar:
hele pagina 135,00
halve pagina  67,50
éénmalige advertentie 25,00
Abonnementen buiten 
verspreidings gebied (5x)   11,34

Vrijwillige bijdragen:

graag op ons bank nummer:
IBAN NL10 RABO 0135 6728 05
Rabobank 
t.n.v. Doarpskrante Aldtsjerk, 
Rhaladyk 8A, 9064 DD Aldtsjerk. 

Opmaak en druk: Rekladruk Gytsjerk

Verspreidingsgebied: 

Heel Aldtsjerk en Readtsjerk tot
 Steenendam, incl. Bosweg en Kooi ‐
weg, Rengersweg tot Stania State.

Anonieme inzendingen worden niet in
behandeling genomen. De redactie
heeft het recht stukken in te korten /
aan te passen.

Contactpersonen
Doarpsbelang: 
Naomi de Haan 06 45712262
dorpsbelangaldsjerk@hotmail.com
Havencommissie: 
Theo Spies 2561804
Speeltuincommissie:
Anne Dorenbos 06 51460364
anne@dorenbosarchitecten.nl
Feinteboun:

Jacob Broersma 06 4065 2252
IIsklub:
Jan Klompmaker 2562619
Koor:
Albert Kloosterman    2563204
Soos:
Auke Talsma 06 20447299 
Skoalle/âld papier:
Sinnehonk 2561762
Wieger Annema 06 10605458 
Vrouwen van Nu:
Thea van Raaij 06 43840301
Hervormde Vrouwenvereniging:
C. Holtkamp 2561553
Café Moarkswâl:
Henk en Jannie 2563300
Doarpshûs Oerein: 2562222
Boekingen (Annestien) 06 53632103
www.oerein.nl 058‐2561612
Politie buurtagent:
Wijkagent Kroes 0900‐8844 / 112
Servicenummer Milieu en Beheer:
Openbare ruimte 
(klein leed: losse tegel; 0511‐460860
overhangende tak: en 14 05 11
Werkdagen 9‐12 en 13‐15.30
Melding doen via: http://www.t‐diel.nl 
Calamiteitennr. wegen en riolering:

Na werktijd van 15.30 tot de vol‐
gende  ochtend 07.00: 0511‐460888
Weekend en feestdagen
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Code Rood voor de Brêgebidler

De oplettende lezer vraagt het zich al af………..is dit écht de laatste Brêgebidler?  

Ja dit zou zo maar kunnen. Zoals al eerder aangegeven raken de reserves op, lopen
de inkomsten terug en de kosten op. En dus moeten we als redactie helaas de
noodklok luiden.

De Bregebidler: verhalen, feiten, wetenswaardigheden, recepten, reisverslagen,
nieuwtjes en Bregepraatjes van, voor, door en over u en onze dorpsgenoten.
Verzameld door vele vrijwilligers, voor u samengesteld én door de schoolkinderen
huis‐aan‐huis verspreid. Onze lokale ondernemers dragen hun steentje al jaren bij
met hun advertenties. 

Maar zonder extra financiële steun van u, onze trouwe lezers, kunnen we de
Bregebidler in de huidige vorm niet meer uitbrengen.

Met de onderstaande QR code kunt u op eenvoudige wijze bijdragen aan het voort‐
bestaan van de Bregebidler. 

Open de QR‐code via de camera op uw telefoon. Daarna verschijnt de mogelijkheid
om te betalen via uw eigen bank. Als u geen smartphone heeft kunt u natuurlijk
‘gewoon’ een bijdrage over maken op bankrekeningnummer:
NL10RABO0135672805 t.n.v. Doarpskrante Aldtsjerk.

We rekenen op uw steun! 
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Canterlandseweg 48 - 9061 CD Gytsjerk
Tel. 058 256 14 93 - Fax 058 256 18 95

LOONWERK • GRONDWERK • KRAANVERHUUR
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Hallo allen,

Oerein draait gelukkig weer bijna als ´ normaal'. Het heeft even geduurd, maar het is fijn
te zien dat mensen de loop naar het dorpshuis weer wat terug beginnen te vinden. Er
wordt weer gezongen, naar klassieke muziek geluisterd, vergaderd, koffie gedronken op
de donderdagmorgen en na de kerkdienst, geklaverjast, gezellig bij elkaar gezeten bij de
inloop en feestjes gevierd. In december was er een zeer gezellige en drukbezochte
avond met de Status Quo tribute band georganiseerd door Tryn's Rock. In januari was
er een eveneens drukbezochte bingo met veel gesponsorde prijzen aangeboden door
verschillende ondernemers uit Trynwâlden, nogmaals dank hiervoor!  We hopen dat de
quiznight in februari ook zo veel mensen aantrekt.  

Er zijn een aantal nieuwe mensen bijgekomen bij de horeca vrijwilligers, wat ontzettend
fijn is, daarzonder lukt het niet om ons mooie dorpshuis levendig te houden. Verder is
Carlijn nieuw in het bestuur gekomen, zij heeft de taak van secretaris overgenomen van
Ynskje.

Wat staat er verder dit seizoen nog op de planning? 

Op 17 februari de quiznight, op 25 februari is er klaverjassen, op 4 maart is de volgende
inloop, op 11 maart is er weer kinderdisco, op 25 maart weer klaverjassen, op 1 april in‐
loop met een voorjaarskuier en op 8 april paaseieren zoeken voor de kinderen en na‐
tuurlijk vieren wij ook dit jaar weer met elkaar Koningsdag op 27 april, waarna er 29 april
weer klaverjassen is. En elke donderdagmorgen om 10:00 uur kun je aanschuiven voor
een bakje koffie of thee.

Al met al weer allemaal drukte en gezelligheid, we zien jullie graag in Oerein!

Bestuur Oerein
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Tuin-, klus- en 
dienstverleningsbedrijf

Van bestrating tot houtbouw en van 
tuinrenovatie tot het snoeien van de heg. 
We helpen u graag:

Vlug en precies!
Erik de Vries  06 504 66 444 
Aldtsjerk vlugenprecies.nl

Ook voor terrasoverkappingen!
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De uitslag van het klaverjassen in Oerein op zaterdag 28 januari, 
was met 16 deelnemers als volgt:

Opgemaakt door Rom en Jan

Klaverjassen voor het goede doel: Stichting opkikker met 24 deelnemers, 
was dit de uitslag:

Opgemaakt door Rom, Jan en Jacob.

Uitslag klaverjassen in Oerein, 3‐12‐2022, 13 deelnemers:

Opgemaakt door Rom en Jan

Hierbij de uitslagen van het klaverjassen datum 26‐11‐2022 in Oerein, 
met 20 deelnemers:

Groeten Rom en Jan

Evert de Jong 5.707 pnt.
Marja de With 5.424 pnt.
Toos Daalmans 5.337 pnt.
Kees Seinstra 5.273 pnt.
Wiebe Spinder 5.071 pnt.
Tjibbe Lei 4.809 pnt.

Sietske Hooghiemster 4.735 pnt.
Joast de Boer 4.716 pnt.
Dineke Lei 4.667 pnt.
Rom Veenstra 4.458 pnt.
Henk Oud 4.335 pnt.
Age Sikma 4.199 pnt.

Age Sikma 5.127 pnt.
Tabe de Vries 4972 pnt.
Jacob de Vries 4947 pnt.
Anne Tjeerdsma 4916 pnt.
Joast de Boer 4914 pnt.
Rom Veenstra 4818 pnt.
Piet Heeringa 4801 pnt.
Kees Seinstra 4798 pnt.

Arjen van der Meulen 4668 pnt.
Jitske de Boer 4624 pnt.
Evert de Jong 4611 pnt.
Andries de Vries 4559 pnt.
Klaas Bil 4558 pnt.
Kees Havinga 4475 pnt.
Arnold Gielstra 4471 pnt.

Tjibbe Lei 5200 pnt.
Rom Veenstra 5195 pnt.
Dineke Lei 5135 pnt.
Toos Daalmans 4995 pnt.

Kees Seinstra 4929 pnt.
Evert de Jong 4833 pnt.
Auke Talsma 4769 pnt.

Rom Veenstra 5371 pnt.
Wiebe Spinder 5176 pnt.
Theo Spies 5174 pnt.
Joast de Boer 5105 pnt.
Marja de With 5046 pnt.
Kees Seinstra 5002 pnt.
Toos Daalmans 4862 pnt.

Harrie van der Mark 4855 pnt
Tjibbe Lei 4814 pnt.
Anne Tjeerdsma 4785 pnt.
Geertje Hoekstra 4678 pnt.
Jan Zijlstra 4573 pnt.
Evert de Jong 4510 pnt.
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Meer gemak
op loopafstand

Van Haersmasingel 4A • 9062 CB Oenkerk 
• Telefoon: 058 - 256 11 87

 BAUKEE DAMSTRA

aarKlantenk rtt

KKeentekenloket
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De jaarvergadering van de ijsclub Oudkerk werd gehouden op donderdag 24 november
in café Moarkswâl en werd door de vaste kern van ca 25 leden bezocht. Sinds 12 no‐
vember 2019 was door corona het houden van een fysieke ledenvergadering niet mo‐
gelijk. Eindelijk is het dan zover en kunnen we het wel en wee van de ijsclub delen met
onze leden. De datum was helaas niet bij of op volle maan maar strategisch gekozen na
de algemene leden vergadering van de Bond van IJsclubs in Joure en de Friesche IJsbond
in de Elfstedenhal te Leeuwarden.

Na een zoals gewoonlijk uitgebreide inleiding van onze voorzitter Jan Oostenbrug, met
vele anekdotes en herinneringen aan gebeurtenissen uit onze roemrijke ijsverleden en
onze mooie Trynwâlden. Het is een voorrecht hier te wonen in deze prachtige omgeving
en dagelijks te genieten van de schitterende natuur en landschap en wij mogen allen
trots zijn op onze mooie ijsclub opgericht in 1865.

De afgelopen drie kalenderjaren zijn 19 leden overleden en hebben we kort stilgestaan
bij hun overlijden en een minuut stilte in acht genomen. Ook aandacht aan het heen‐
gaan van weerman Piet Paulusma een beetje “onze Piet P.” die graag naar Aldtsjerk
kwam, 24 jaar lang het weer vertolkte op SBS 6 en daarna voor omroep Max. In deze
weerpraatjes op locatie in Aldtsjerk mooie sfeerbeelden op het ijs en onze ijsclub stond
weer op de kaart.

Secretaris Jan Klompmaker, die al 39 jaar deze functie bekleedt, had een grote inbreng
deze avond met het voorlezen van de notulen 2019/20 en de jaarverslagen van 2020,
2021 en 2022. Het waren weer veel werkzaamheden voor de bestuursleden en keur‐
meesters. Niet zozeer winterdag maar alle werkzaamheden rond en op de ijsbaan. In vo‐
gelvlucht: enkele handelingen verricht aan het ijsclubgebouw, schoonmaken, verven en
onderhoud pomp. De ijsbaan toegankelijk houden voor het publiek , mollen vangen en
vervangen dekplanken brug, baggeren van de Mar en rietkragen opschonen. Ook het
strandje kreeg aandacht. Vestigen na bijna 100 jaar van het Recht van Opstal voor het
ijsbaangebouw en pachtovereenkomst voor de landijsbaan met Staats Bos Beheer en af‐
spraken over landgebruik ijsbaan met Mts Van der Steege. Hekkelen sloten en klepelen
van de rietkragen rondom de ijsbaan.
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Van Haersmasingel 2
Tel. 058-256 30 01

Oenkerk
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Alhoewel al enkele decennia de winters als zacht zijn, hebben we in 2021 in februari een
paar dagen prachtig kunnen schaatsen. De veegmachine in gebruik en Henk Theunis en
anderen onderhielden een prachtige baan tussen tegeltjesbrug en café Moarkswâl. Veel
schaatsers en waardering voor het werk om “de banen der troch te bringen”. De land‐
ijsbaan schoongeveegd en er kon volop veilig worden gereden door de jeugd. Helaas
geen wedstrijd om het kampioenschap jongste pupillen van Friesland. De dooi viel in en
de schaatspret was weer voorbij.

Er komt in december een opfriscursus, gegeven door de Bond van IJsclubs, voor keur‐
meesters wat de procedure is bij een schaatswedstrijd. Startprocedure en klokken van
de tijden en registratie van de wedstrijd komen hierbij aan de orde. Ons startpistool
hebben we ingeleverd bij de politie. Te veel rompslomp met registratie, bewaren van
het startpistool in de kluis en de jaarlijkse kosten van 70 euro voor het verlof hebben ons
doen besluiten te stoppen met het voorhanden hebben van dit schietgereedschap.

De ponghâlder Arie van de Polder had zijn financiële overzichten van de afgelopen drie
jaar keurig op orde, en ondanks het niet ophalen van de contributie in het boekjaar
2020/21 schreef hij zwarte cijfers. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en
Germ Koopmans gaf de penningmeester een pluim voor zijn gevoerde beleid. Nieuwe
kascommissielid is Cees Bands en samen met Jan de Boer is dit in goede handen.

Bij de bestuursverkiezing werd
afscheid genomen van penning‐
meester Arie van de Polder die
29 jaar deze taak heeft vervuld.
Hem en ook zijn steun en toe‐
verlaat Griet werden alle lof
toegezwaaid voor de nauwge‐
zette invulling en alle taken
daarbij van het penningmees‐
terschap. Zonder anderen te‐
kort te doen zijn Arie en ook
Griet jarenlang de “motor” van
de ijsclub geweest. We zien met
groot plezier terug op de mooie
periode met Arie als bestuurslid.
Hij memoreerde in zijn afscheid alle winters die hij had meegemaakt en de activiteiten
van de ijsclub. Arie liep grofweg 1 op 3, dus 10 x een winter(tje) in 29 jaar bestuurslid‐
maatschap. De bestuursspeld werd ingeleverd en ook het “Chinees wandbord” ooit ge‐
schonken door de vroegere ijsclub “Trynwâlden “ uit Mûnein, aan de bestuursleden bij
het 100 jarig jubileum in 1965, werd getoond. De nieuwe ponghâlder Jacob de Vries
kreeg het wandbord aangeboden maar liet dit graag in handen van de voorzitter die
meer relikwieën van de IJsclub bewaart. 
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VERGROOT UW 
WOONCOMFORT

www.deboerserrebouw.nl 058 256 2332 • Andringasingel 13, Oenkerk

Bouw uw droomserre samen met De Boer Serrebouw
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Arie werd benoemd tot erelid van de ijsclub Oudkerk en met een welgemeend applaus
door de aanwezige leden deze benoeming ondersteund. Sander Bil werd al nieuw be‐
stuurslid benoemd. Hij was helaas niet aanwezig op de vergadering door miscommuni‐
catie. Laat dit niet structureel zijn maar de opmaat naar een goed bestuurder van de ijs‐
club!

Jan Klompmaker en de voorzitter gaven aan in 2023 te stoppen en nieuwe bestuursle‐
den staan al te trappelen om hun functies over te nemen na 40 respectievelijk 50 jaar
wachten op deze vacatures. Maar eerst nog een mooie ijswinter ter afsluiting van hun
bestuursperiode zou de kers op de taart zijn.

Om 21.30 is de vergadering ten einde en gaat het klaverjassen en 10 over rood van start.
Er zijn vleesprijzen te winnen en uiteindelijk komen er winnaars zowel bij het klaverjas‐
sen en het biljarten. Eén prijswinnaar Cees Brands bleek vegetariër te zijn geworden de
afgelopen jaren en zijn prijs schoof door naar zijn buurman Kees van der Kooi die wel
raad wist met deze lekkernijen.

Voor middernacht bij donkere maan kwam een einde aan de 157ste jaarvergadering van
onze roemrijke IJSLUB OUDKERK. Met vereende krachten gaan we met onze 450 leden
deze prachtige vereniging behouden voor het dorp. De driuwpôle in de Mar kan dit niet
verhinderen en uit het enthousiasme van de jeugd en betrokkenen winterdag geven het
bestuur een goed gevoel bij hun werkzaamheden voor de ijsclub.

Nieuwe leden uiteraard welkom en we zien elkaar binnenkort bij vriezend weer op De
Mar. Geen winter volgend jaar 27 november bij volle maan in café Moarkswâl zie wij el‐
kaar bij de ledenvergadering.

Vegetariër? geef dit door aan de penningmeester i.v.m. het prijzenpakket.

Oant sjen op de iisbaan!  Bestuur en keurmeesters IJsclub Oudkerk.

Helaas heeft ons gewaardeerd redactielid Wietske Kooistra te kennen ge‐
geven met de werkzaamheden voor de Brêgebidler te moeten stoppen.
De voltallige redactie bedankt Wietske voor al haar inspanningen voor de
Brêgebidler de afgelopen jaren.
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* BOKSEN * CARDIOTRAININGS * FIT EN STRENGTH * SPORTMASSAGE EN
* SPINNING * GROEPSFITNESS * 55+FITNESS   MEDICAL TAPING
* FITNESS * KRACHTTRAINING * VOEDING
* PILATES * VIRTUELE SPINNING * ZONNEBANK

Verkoop van div. merken (elektrische) 
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Dorpsfeest
Het thema voor het dorpsfeest 2023 is: 

Jubilea & Tradities

Geen ijstransplantatie maar een driuwpôle verwijderen

Begin januari werd er een heuse driuw ‐
pôle gesignaleerd in ‘de mar’. Dit was een
doorn in het oog van de heren van de ijs‐
club. Als de winter er in kan vallen, wil je
niet dat er ‘overstekende’ driuwpôles zijn.
Met vereende krachten werd gewerkt aan
het verwijderen ervan. Lukte het aanvan‐
kelijk niet om met boten de driuwpôle uit
de mar te halen, later is met behulp van
een kraan het ding naar de wal gehaald.
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Boerfinne 2, 9064 DG Oudkerk
Telefoon (058) 256 16 41 • Mobiel (06) 1033 1035

E-mail  aircotech@hetnet.nl

Auto en caravan airco
inbouw en reparatie

Autodiagnose
Dieseltuning
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Sinnehonk groep 4/5.
Op dit moment werken we aan het thema kunst.
Er is een goochelaar op school geweest en we heb-
ben een bezoek gebracht aan het keramiekmuseum
Princessehof in Leeuwarden. De kinderen vertellen
hier zelf wat over.

Goochelaar Lucas.
Goochelaar Lucas kwam op school.
Hij deed leuke goocheldingen. Van
een ballon knipte hij een stuk af.
Toen pakte hij het geknipte touw en
hij pakte de ballon. Hij deed het ge-
knipte touw bij het touw van de bal-
lon en het touw was weer langer. Er
was ook een tafel met een doek erop.
Hij pakte de doek en tilde de tafel
omhoog. Dit was goochelaar Lucas! 
Van Bjorn Post.

Keramiekmuseum.
Ik ga iets vertellen over kunst. We
zijn bij het keramiekmuseum ge-
weest en er waren hele mooie spul-
len. Er had ook een prinses gewoond.
Er was heel veel kunst en het was
heel leuk. Er waren ook hele oude
spullen. We hadden een paar op-
drachten. We moesten een taart
versieren en we hebben iets van klei
gemaakt. We hadden snoepjes van
klei gemaakt en we hadden op steen
getekend met z’n allen. Het steen
moesten we allemaal aan elkaar ma-
ken. We hadden naar Japanse fees-
ten gekeken en naar andere feesten.
Van Tess van der Schoot

Keramiekmuseum.
Ik ga iets vertellen over het kera-
miekmuseum. Ik vond het superleuk

omdat we naar allemaal feesten heb-
ben gekeken en zelf hebben we met
z’n allen een tegel gemaakt. Daarna
hebben we snoep van klei gemaakt.
Ik heb twee lolly’s gemaakt, een
taart en een marshmallow. We moch-
ten een bruiloftstaart versieren.
Toen we klaar waren gingen we naar
het allerlaatste feest en dat was dat
je alles aan mocht raken en er hing
van alles. 
Van Lise de Vries.

Goochelaar Lucas.
Ik ga iets vertellen over goochelaar
Lucas. Hij kan goed toveren. Hij kan
een tafel laten zweven en hij kan
koekjes bakken met papier. Jan
kreeg een rode ballon en Jan knipte
het touw met een schaar en Lucas
maakte het weer. Goochelaar Lucas
is de beste goochelaar die er is. 
Van Marije Veenstra.

Keramiekmuseum
Ik ga iets vertellen over het kera-
miekmuseum. We gingen tegeltjes
kleuren en ik maakte bloemetjes en
een bij. Het was heel mooi en we gin-
gen ook nog kleien. We maakten de
snoepjes, één spekje en lolly’s, één
konijn en één hond. Dit was mijn ver-
haal over het keramiekmuseum. 
Van Lieke Kooistra.
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service met precisie en perfectie

Boskwei 29, 9067 DM  Readtsjerk • 06 - 51 88 78 01

technisch installatiewerk
Aanleg en onderhoud van: 

cv installaties • gas • water • elektra

Boskwei 29, 9067 DM  Readtsjerk • 06 - 51 88 78 01

technisch installatiewerk
Aanleg en onderhoud van: 

cv installaties • gas • water • elektra
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Het keramiekmuseum
Ik ga iets vertellen over het kera-
miekmuseum. Daar hebben we gezien
hoe de koning de tafel dekte op zijn
50e verjaardag. We hebben zelf een
tegel versierd. We hebben zelf een
taart gemaakt met allemaal bloemen
en een eend en allemaal andere din-
gen. Er was een kinderfeestje. Het
kinderfeestje daar waren allemaal
snoepjes. Die waren niet eetbaar
want ze waren van klei. 
Van Ynthe van de Polder.

Kunst
Ik ga iets vertellen over kunst.
Kunst kan mooi zijn, maar ook lelijk
en kunst hangt in het museum. Dat is
mijn verhaal over kunst. 
Van Fenna Annema

Kunst
Ik ga iets vertellen over kunst want
we zijn naar het keramiekmuseum
geweest en het was geweldig en het
was mooi. Er was een gouden taart en
op het laatst mochten we zelf ook
iets maken van klei en we mochten
het ook meenemen. 
Van Jada-Lynn Bosma

Goochelaar
Ik ga iets vertellen over goochelaar
Lucas. Hij had een truc die ik niet
wist en dat was met koekjes. Hij had
een aansteker. Hij had alleen maar
bruine basterdsuiker in de kom ge-
daan en meel en toen werden het
koekjes. Dit was mijn verhaal over
goochelaar Lucas. 
Van Jenthe de Vries 

Sinnehonk 
Het was een prachtig jaar in groep
4/5. Tegen alle verwachtingen in
naar het keramiekmuseum. Waar we
kunst maakten en bekeken. En ge-
woon op school rekenen, taal, spelling
en een grapje tussendoor. Je kunt
het eten en het vliegt. In een trein
met Sint en Piet en kerst natuurlijk
de ballen in de boom. En dan denk ik.
Is het op elke school zo leuk? 
Van Jan Wouter van der Veen 

Antwoord raadseltje:
een gevulde koekoek
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Inzet gebiedsteam op OBS Sinnehonk
Wij leven op dit moment in een complexe wereld. Er gebeuren rondom ons veel
dingen waar wij geen invloed op hebben, maar het heeft wel het invloed op het
welbevinden van kinderen, ouders, leerkrachten, de situatie binnen gezinnen, fa-
milie, vriendenkring etc. Iedere school heeft gezinnen die soms een steuntje in
de rug nodig hebben. Het liefst redden wij als volwassenen ons zelf en vragen
wij niet snel hulp. Het lukt toch allemaal wel! Soms weten wij als opvoeders niet
waar wij terecht kunnen voor hulp of is de drempel te hoog. Niet iedereen heeft
een sociaal netwerk om in moeilijke tijden op terug te kunnen vallen.

Wij zijn dan ook blij dat de gemeente
Tytsjerksteradiel het initiatief heeft
genomen om per school een gebiedsme-
dewerker aan te wijzen die ouders en
leerkrachten bij kunnen staan in deze
onzekere tijd.

Na de zomervakantie zijn op alle vier
scholen van Fierkracht (Sinnehonk, De
Opstap, It Kruirêd en Thrimwalda) ge-
biedsteammedewerkers gestart. 
Iedere school heeft zijn/haar eigen ge-
biedsteammedewerker die structureel
één keer per twee weken op een vaste
dag/tijdstip aanwezig is de school.
Wanneer dit nodig is kan er een af-
spraak gemaakt worden voor een ander
moment.

Wat voor rol hebben medewerkers van
het gebiedsteam?
Vanuit hun expertise geven zij advies
aan leerkrachten en ouders met betrek-
king tot b.v. gedrag en/of problemen in
de thuissituatie en/of op school.
Wanneer een leerkracht advies vraagt
kan dit zonder toestemming van ouders.
Er is geen sprake van registratie van
persoonsgegevens, ook niet bij gesprek-
ken tussen ouders en/of leerlingen.
Mocht na zo'n gesprek blijken dat een
leerling/de school specifieke onder-
steuning nodig heeft volgt een overleg
met ouders. Ouders moeten dan schrif-
telijk toestemming geven aan de ge-

biedsteam medewerkers om de hulp-
vraag te onderzoeken. Pas dan worden
er persoonsgegevens geregistreerd.

Wat kan het gebiedsteam (geen the-
rapeuten) ouders, leerkrachten en de
school zoal bieden?
• Een luisterend oor voor ouders, dit al-

leen al geeft in sommige situaties
‘lucht’;

• Een luisterend oor voor leerkrachten;
• Advies bij opvoeding vragen voor

ouders;
• Advies bij financiële problemen (er

zijn verschillende mogelijkheden voor
het aanvragen van een bijdrage voor
b.v sportclubjes voor kinderen en het
aanschaffen van sportkleding);

• Verwijzing naar organisaties die
ouders en leerkrachten bij kunnen
staan op het gebied van zorg en on-
dersteuning etc.

Onze ervaring tot nu toe is dat de hulp
door een medewerker van het gebieds-
team voor ouders en leerkrachten voor-
ziet in de behoefte. Soms is een luiste-
rend oor al genoeg om zelf weer verder
te kunnen.

Wij hopen dan ook dat deze ‘laagdrem-
pelige’ ondersteuning voor nu en de toe-
komst zal blijven.

Team OBS Sinnehonk
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"Geen zorgen over morgen, Vandaag heeft
genoeg aan zichzelf" 

In de categorie tegeltjeswijsheden doet Beppe Bregje ook altijd graag een duit in het
zakje. In deze Beppe dan ook een combinatie van tips en trucs die hangend aan een spij‐
kertje in de woonkamer, keuken of wc ;‐) niet zou misstaan.

Scherpe hulpjes, gesneden koek

‐ verse kruiden snij je gemakkelijk met het wieltje van een pizzasnijder. Peterselie, ba‐
silicum, bosui: ze worden zo fijn als je maar wilt.

‐ botte schaar? Maak de schaar een paar minuten goed heet boven het gasfornuis, of
knip door staalwol of schuurlinnen. Daarna knipt de schaar weer perfect.

Glas Helder door Helder Glas

‐ Uw ramen weer brandschoon?
• Gebruik krantenpapier en wasbenzine om ramen en spiegels te reinigen zonder

strepen.
• Ook een vaatwasmachineblokje oplossen in water en dan lappen met een mi‐

crovezeldoekje doet wonderen.
• doffe glazen weer laten glanzen? Doe een tablet kunstgebitreiniger of een beetje

cirtoenzuurpoeder in het bestekmandje van de vaatwasser en draai een stan‐
daardprogramma.

• dit kan ook door de glazen te vullen met of te leggen in een badje met schoon‐
maakazijn,

Want....

Azijn maakt het [huishoud]leven fijn

‐ Gebruik azijn met een beetje soda om hardnekkige vlekken te verwijderen.
‐ Met baking soda erbij en een beetje citroen wordt de azijn een eigen (natuurlijk)

schoonmaakmiddel.
‐ Meng azijn met water en het wordt een ontsmettingsmiddel.
‐ IJzerwerk poetsen? Meng dan de koffiedik met azijn.
‐ Puntje van je tong verbrand? Doop m zo snel mogelijk in azijn! 
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(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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Hout in huis, schoon zonder pluis

‐ Gebruik mayonaise om waterkringen op houden meubels te verwijderen
‐ Dit kan ook met het vruchtvlees van een walnoot: wrijf dat over een kring en die zal

langzamerhand verdwijnen.
‐ (weer) Een fraaie glans op uw houten tafel of kast? 1/3 deel citroensap gemengd

met 2/3 deel olijfolie reinigt en voedt en maakt stralend.

Koekje van eigen (brood)deeg

‐ wil je je zelfgebakken koekjes lang(er) vers houden? Doe dan een sneetje witbrood
bij de koekjes in een luchtdicht verpakte doos. 

‐ afbakbroodjes blijven langer warm als je ze in een mandje op een bedje van alumi‐
niumfolie legt

Appeltje voor de hoest (weg met de dampo en de rhinocaps: Appel is het devies)

‐ Voel je een verkoudheid opkomen? Zet dan appelthee! Snijd een appel in dunne
plakjes en leg deze in een theepot. Schenk er kokend water op en laat 10 min trek‐
ken. Voeg nog een paar druppels citroensap toe voor een koortswerend effect en
doe er nog een schepje honing bij tegen de hoest.

‐ Ook appelmoes en appelstroop zijn heel effectief tegen verkoudheid

Kollekte Hersenstichting 2023 

Yn wike 5 ha we yn Aldtsjerk en Readtsjerk West mei tsien kollektebussen rûn
foar de Hersenstichting. Mei it kontante jild en de stoartingen fia de QRkoade
komme we op it moaie bedrach fan € 621,40. Tige bedankt oan alle minsken
dy't jûn ha en oan de beide echtpearen, ien man en sân froulju dy't by de
doarren lâns west binne. 
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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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Ljocht op rjocht

De computer is niet meer weg te denken uit ons leven. Maar ook niet uit het leven van
criminelen. Ook die weten de digitale weg steeds vaker te bewandelen om strafbare
 feiten mee te plegen en u op te lichten of van u te stelen. Dit heet Cybercrime.
Ook u kunt te maken krijgen met verschillende vormen van cybercrime, zoals phishing,
malware, ransomware, identiteitsdiefstal, internetfraude en hack attacks. Het is
 belangrijk om goede cyberbeveiliging te hebben en voorzichtig te zijn bij online activi‐
teiten, zoals het openen van links en het invoeren van persoonlijke informatie.

De meest voorkomende vormen van cybercrime zijn:
Phishing: de crimineel stuurt een valse e‐mail of een vals tekstbericht of belt en doet
zich daarmee voor als een bekende organisatie, zoals een bank of e‐commerce bedrijf,
en verzoekt dan om gevoelige informatie, zoals wachtwoorden of creditcardgegevens.
De crimineel is letterlijk aan het hengelen / vissen naar informatie. Let u altijd op de
website of de gegevens van de mailer en dan vooral het mailadres. De meeste bedrijven
zullen u nooit zo vragen om gegevens te verstrekken. U kunt beter de vermoedelijke af‐
zender even bellen en navraag doen voordat u informatie geeft! Ook als er gedreigd
wordt dat er dan bijvoorbeeld iets met uw computer gebeurt, eerst even navraag doen.

Bank‐/helpdeskfraude: U wordt gebeld door een iemand die zich voordoet als een
bankmedewerker. Meestal is het verhaal dat er gezien is dat de rekening geplunderd
wordt en dat die vriendelijke medewerker je dan wel even helpt. Er moet dan ingelogd
worden in een speciale bankomgeving en via een linkje kan de bankmedewerker dan
 zogenaamd meekijken. Of er wordt een verzoek gedaan om zo snel mogelijk al het
spaargeld over te boeken naar een andere rekening die dan “veilig” is. Soms stellen ze
voor om langs te komen en de pinpas op te halen zodat de criminelen ook daar niet mee
kunnen frauderen.
Let ook vooral op als u persoonlijk contact heeft met de boef. Ze weten soms persoon‐
lijke dingen van u, dat wekt dan vaak vertrouwen, houden u (lang) aan de praat en zijn
uitermate vriendelijk en behulpzaam. Maar u wordt bedrogen waar u bij staat!

What’s app fraude (Vriend in nood): Een vriend, familielid of andere bekende verstuurt
een bericht dat hij dringend financiële hulp nodig heeft. De bekende zit bijvoorbeeld zo‐
genaamd in het buitenland vast en is zijn geld, telefoon en papieren kwijt. Of hij heeft
zijn telefoon per ongeluk in de wc laten vallen, heeft een noodtelefoon en kan daarom
niet internetbankieren. Het hele smoezenboek komt voorbij! Deze ‘bekende’ vraagt u
om snel geld over te maken/rekeningen te betalen. Want anders dreigt er…. Als u
 hieraan meewerkt, volgt er vaak een tweede verzoek. Achteraf blijkt het account
 gehackt te zijn. Het kan ook zijn dat de oplichter een vals account of een nieuw tele‐
foonnummer gebruikte. De echte bekende in kwestie is zich van geen kwaad bewust.
Deze vorm van fraude wordt ook wel vriend‐in‐noodfraude genoemd. 
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Dit komt op WhatsApp verreweg het meeste voor maar kan ook plaatsvinden via e‐mail,
SMS, Snapchat en Telegram. Als u zo benaderd wordt door uw zoon of dochter, of de
bekende (ze sturen soms zelfs spraakberichten mee die gekopieerd zijn), is er echt maar
1 advies: doe niets totdat u uw zoon of dochter of bekende zélf gesproken heeft!!

Identiteitsdiefstal: bijvoorbeeld het stelen van persoonlijke informatie zoals naam,
adres, bsn nummer, creditcardgegevens, wachtwoorden van email enzovoort. Soms ste‐
len ze van internet bijvoorbeeld van Instagram of facebook profielen en gaan daarmee
strafbare feiten plegen zoals mensen beledigen en bedreigen. Met stelen van wacht‐
woorden in combinatie met een email kan
ook gemakkelijk worden ingelogd bij webwinkels en vervolgens goederen worden be‐
steld bij bijvoorbeeld Wehkamp of Bol. De boef kan namelijk op die wijze ook makkelijk
de aflevergegevens zoals het adres wijzigen. U krijgt het goed niet en moet er wel ge‐
woon voor betalen.

Internetfraude: het misleiden van mensen via het internet om geld of persoonlijke ge‐
gevens te stelen. Voorbeelden zijn online oplichting bijvoorbeeld via Marktplaats of
Vinted. Je betaalt en spul wordt niet geleverd. Of er wordt gevraagd om een kopie van
een paspoort te sturen zodat de verkoper zeker weet dat jij als koper “echt” bent.
Vervolgens wordt er met jouw gegevens telefoonabonnementen afgesloten of online
bankrekeningen geopend. Of er wordt gevraagd om 0,01 cent over te maken zodat de
betaling gecheckt kan worden. Meestal is dat een phishing link en wordt er direct een
groot bedrag van uw rekening gestolen. Stink er niet in. En verstrek ook nooit een kopie
van uw identiteitsbewijs.

Wat u ook nog kan overkomen is vooral bekend onder Engelse namen:

Ransomware: een aanval waarbij de crimineel bestanden op jouw computer versleutelt
en eist dat de u als gebruiker een losgeld betaalt om de bestanden weer te ontgrende‐
len.
Malware: Een virus dat bijvoorbeeld ongemerkt meekomt met een berichtje en zich dan
vervolgens op een computer verspreidt en deze beschadigt of persoonlijke informatie
steelt. We noemen dit malware.
Hack attacks: dan wordt er ongeoorloofd toegang verkregen tot computersystemen of
–netwerken met als bedoeling alles plat te leggen. bijvoorbeeld bij grote bedrijven,
maar ook scholen of ziekenhuizen maken dit wel mee.

Er zijn enkele algemene tips die u kunt volgen om cybercrime te herkennen!

Verdachte e‐mails of tekstberichten: Wees waakzaam voor verdachte e‐mails of tekst‐
berichten die u verzoeken om persoonlijke gegevens te verstrekken of om op een link te
klikken.
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Verkeerde spelling of grammatica: Kijk altijd goed naar de afzender van een e‐mail of
tekstbericht en let op eventuele verdachte fouten in de spelling of grammatica. 
Verzoeken om persoonlijke informatie: Voer nooit persoonlijke gegevens in op ver‐
dachte of onbekende websites, zelfs als u wordt verzocht om in te loggen via een pop‐
up‐venster.

Een bank zal je nooit op deze manier vragen iets te doen, ook niet telefonisch!

Onbekende pop‐up‐vensters: Wees voorzichtig bij onbekende pop‐up‐vensters die ver‐
zoeken om persoonlijke informatie in te voeren.
Veranderende of onverwachte account‐activiteit: Wees alert op veranderende of on‐
verwachte activiteit op uw online accounts, zoals ongeautoriseerde transacties of ver‐
dachte log‐ins.
Onverwachte software‐updates of pop‐ups: Wees voorzichtig bij onverwachte soft‐
ware‐updates of pop‐ups die verzoeken om uw beveiligingssoftware te updaten of te in‐
stalleren.
Verminderde prestaties van uw computer of mobiele apparaat: Merkt u verminderde
prestaties op uw computer of mobiele apparaat, zoals tragere laadtijden of crashes, dan
kan dit een teken zijn van malware‐besmetting.

Wat kunt u daarnaast in ieder geval zelf doen?
Installeer en houd uw beveiligingssoftware up‐to‐date, zoals antivirus‐ en anti‐mal‐•
waresoftware. 
Maak regelmatig back‐ups van belangrijke bestanden, zodat u deze kunt herstellen•
in het geval van een cyberaanval.
Gebruik sterke en unieke wachtwoorden voor elk online account en verander deze•
regelmatig.
Wees voorzichtig bij online bankieren en winkelen en let op de beveiligingsmaatre‐•
gelen van de website, zoals een slotje in de adresbalk en de aanwezigheid van een
SSL‐certificaat.

Met deze tips kunt u het risico op cybercrime verminderen, maar u kunt nooit 100% be‐
schermd zijn. Blijf alert en neem actie als u verdachte activiteiten opmerkt.

Handig hoor die sticky notes –als ze tenminste wel blijven plakken. Soms krullen
ze op en laten weer los. Dit kan komen door de manier waarop ze van het blokje
worden gehaald. Maak een blaadje niet van onder naar boven los van het blok,
maar van links naar rechts (of rechts naar links), dan werkt de plaklaag beter.

Bregepraatje
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geniet als in vervlogen tijden
Bekijk alle mogelijkheden op  www.staniastate.nl

Schuif  ook eens aan voor 

kom Picknicken in het park
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Kerst‐Inn
Hulde oan de Bazuin.

It is al moai nei tolven as wy Krystjûn noch even gesellich neiprate oer de Kerst Inn yn
de tsjerke. It wurdt al hast tiid om risselwaasje te meitsjen, sei ús mem altyd. Mar we
hearre muzyk, is dat de Bazuin? Rap ta de doar út en ja hjer, op’e hoeke stiet de bus mei
de efterste doarren wiid iepen. Wol tsien Bazuinleden, de jongste is 8, spylje de  stjerren
fan de himel. Prachtich.

Dat fynt buorfrou ek, sy wennet hjir noch net sa lang en wit net fan dizze tradysje, dat
wolle je net misse. Jan van Vaals stiet der by, hat de telefoan oan it ear: “Tsjitske, kinst
it sop wol waarm meitsje.” Se moatte fierder en hy docht de doarren ticht. Ho, dêr komt
buorman noch oanfleanen en Jan lûkt se fuort wer iepen. “Noch in ferske jonges, dizze
man is der spesjaal foar fan it bêd kaam. Krekt letter wurde de doarren wer ticht dien
en toeterjend ferdwine se yn de nacht. Se binne oant fjouwer oere ta ûnderweis west
begreep ik letter fan de sopsierster. Ek fertelt se dat wannear de spilers om’e tafel sitte
te sop iten, de instruminten en de reitsjes allegearre om de houtkachel hinne lizze om
aanst de wize wer fêsthâlde te kinnen.

Doe’t ús bern lytser wienen, toeterde de Bazuin yn de betide krystmoarn. Ien luts alles
wat er fine koe oer de holle en mompele: “In bytsje ferstân, de twadde fûn it prima,
sliepte lekker fierder en nûmer trije stie yn’e kjeld foar it iepen rút te hearren: prachtich
fûn sy it, wy ek.

Doe’t we sels jong wienen, ried Oebele Wielenga yn de betide krystmoarn troch de
Trynwâlden mei yn syn feewein de hiele Bazuin leau’k. Ik tink dat de biezem it strie, it
sân of miskien it sâlt fan it struien der krekt fan te foaren ôffage hie, gau de striepakken
der op, goed yn de waarme klean en spylje.

Ha wy wol yn de gaten dat dizze tradysje in protte ynset ferget en foaral … trochset
wurde moat?  Bazuin, wy binne der wiis mei!

Ferslach Kerst Inn 2022

Bliid dat we nei twa jier korona de Kerst Inn wer yn ús moaie doarpstsjerke fiere  koenen.
Fan te foaren trof ik Anne Mare, se is twa jier lyn fan skoalle gien. “Soesto helpe wolle
om de tsjerke te fersieren?” ”Jawol en dan freegje ik de oaren út ús groep ek.” Sjoch!

It fersieren fan in echte krystbeam, in krystbal dy’t sneuvelt, reade beietûkjes, waksine ‐
ljochtsjes, de wille, gesellichheid meielkoar èn it rûkt nei dinnegrien: in goed begjin. Troch
de korona feroare it programma de lêste twa jier noch alris, it draaide op in online filmke
út. Foarich jier mei de hoop dat it miskien dochs noch trochgean koe, bleau der in prach‐
tige winskbeam oer mei winsken fan de bern, dat it foaral wer gewoan wurde mocht.
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Foar in hiel protte fan ús hat it noch nea sá ûnwis, ûnrêstich en rûzich west, neat net
 gewoan. Gewoan blykt hielendal net sa gewoan te wêzen!

It boek fan Histoarysk Trynwâlden mei alle plaatsjes joech lokkich in goed gefoel, soarge
foar in protte ferdivedaasje, ferbining en ruilerij by doarpsbewenners fan tichtby oant fier
oer de grinzen. Doe ek hearden wy dat Gerrit Hoekstra, foarhinne Aldtsjerk, in prachtich
ferhaal oer Tryntsje skreaun hie: Tryn Forever. Dat ynspirearre ús om hjir wat mei te
dwaan.

De skiednis leart ús hiel wat: It Krystfeest en it nije libben, Tryntsje mei har soannen en
de nije doarpen. Sa wolle ek wy graach it lbben yn en om de doarpen fêsthâlde èn stribje
we foar wat der komt, wat noch foar ús komt te lizzen.

Meielkoar soargje foar mienskip, fertrouwen, doarpen wêr’t we grutsk op binne. Soe
Tryntsje dat yndertiid ek west ha? Soe se ek hjir yn Alde syn tsjerke sitten ha? Om har
hinne sjoen ha? We witte it net krekt mar wat we wol witte, se wie der dizze jûn ál, mei
har sân soannen: Tryn Forever.

Lokkich koene we neist de belangstellenden ek it Koar, de Bazuin, Marte & Friends, Klaas
Westerhuis, de organist en de skoallebern fan herte wolkom hite. Mei it ferhaal fan
Tryn, foarlêzen troch Janneke van de Polder, hienen de bern in promininte rol. We
 hienen earder op skoalle al meielkoar praat oer it ûntstean fan ús doarpen, in wiere
 skiednisles. By “it smeien fan in bân”, ûntstie der in fjurke. De soannen fertelden yn de
tsjerke dat se harren namme oan de doarpen jûn ha en harren útkeaze hillige oan de
namme fan de tsjerke dy’t sy bouden. Op de grutte kaart koenen we it sjen: De
Trynwâlden ûntstie!

Tryntsje hat sân soannen, ja sân De doarpen ûntstienne, alle sân
Allegearre krije se in stikje lân Se smeie sa in hiele sterke bân
Bouwe der in pleats, in tsjerke en in hûs Dat sjogge we no noch eltse dei
Huzen, huzen komme, by de rûs. ’t Is de Trynwâlden, foar dy en my.
Lokkich dat Tryntsje har winsk: “Eins soenen se in soarte fan oantinken, in stânbyld of
sa, foar my meitsje moatte….” ynwillige is: it stânbyld fan har en har sân soannen kaam
op de grutte kaart en..stiet no fansels al jierren yn Oentsjerk.

We ha genoaten fan it sjongen meielkoar, de klanken fan it oargel, it koper, de gitaar en
fioele en de ferskes. Om ús takomm’jier, foar de 40ste kear, noch mear fan al dit moais
èn …..hiel graach wer in groatfolle tsjerke.

De Kerst Inn Kommisje.
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Wie is toch die vrouw met die hond?

Deze keer maken we uitgebreid kennis met Grace Veenstra en haar hond Nola. Nou ja,
haar hond … het is natuurlijk een familiehond, maar Nola ziet Grace toch echt als haar
baasje. Nola laat Grace geen moment alleen en volgt haar als een schaduw. Ook tijdens
het interview aan de keukentafel maakt Nola duidelijk dat ze vlakbij Grace wil zitten,
gaat heerlijk opgekruld in 1 van de stoelen liggen en tilt zo nu en dan een ooglid op om
te kijken of alles nog goed gaat.  Sinds de komst van Nola is zij nog maar 1 nachtje 'uit
van huis' geweest (bij dochter Bodil)Ook in de caravan gaat de hond gezellig mee.

Nola is een Engelse cockerspaniel van april 2021,
bijna 2 jaar dus. Het is een mooie driekleurige spa‐
niel. Dit is de 2e cockerspaniel van de familie
Veenstra, hun 1e hond was een stuk groter: de
zwarte Newfoundlander Justa.

Over aandacht en uitgaan heeft Nola niets te klagen,
zo'n 5 keer per dag gaat Grace (en Gelt als Grace aan
t het werk is) met haar uit. Het uitlaten gebeurt bijna
altijd 'in de buurt', in het Klinze‐bos, door
Griekenland & Turkije of het Staniabos. Maar ze gaat
ook net zo makkelijk mee in de auto naar bijvoor‐
beeld Beetsterzwaag. Meestal lopen ze een half uur‐
tje en tussen de middag een groot rondje van een
uur. Rond een uur of vier rekent Nola erop dat er ge‐
speeld wordt met de bal in de Klinze. Ze heeft dan
ook alleen maar oog voor de bal die weggegooid
wordt en komt deze direct weer terugbrengen.
Andere honden 'ziet' ze dan niet eens staan.

Natuurlijk lopen beiden graag met mooi weer, maar eigenlijk maakt het echt niet uit als het
een keertje regent. Baasje en hond lopen net zo vrolijk door de regen, als het maar niet te
hard regent. Bij het uitlaten loopt Nola bijna altijd los. Waar Nola nog aan moet wennen is
dat er ook wel eens grote honden in het bos lopen, dat vindt ze een beetje eng. Eén keer
schrok ze zo dat ze rechtsomkeert maakte en snel naar huis terug holde. Gelukkig maar dat
ze naar huis ging, maar hierdoor is Grace nu wel extra alert in het bos, en doet haar aan de
riem als er (grote) honden aan komen. Gelukkig leert ze de honden uit de buurt steeds be‐
ter kennen en gaat het spelen, zelfs met grotere honden, steeds beter.
Ze heeft al een paar vriendjes: de Luna's (van Thea&Machiel en van Kitty&Jeroen), maar
ook met Djurre van Kees&Marian en Hylke van Christina. Die zijn bijna allemaal groter,
maar blijkbaar is dat dan geen probleem.  En gelukkig kan ze het ook goed vinden met
Yade, de hond van Shanon.
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INFO@JVDMTIMMERWERKEN.NL
WWW.JVDMTIMMERWERKEN.NL

ONDERHOUD
RESTAURATIE

VERBOUW
KOZIJNEN

GLASZETTEN
BADKAMERS

DOUWELAAN 86
OENTSJERK
[06] 46 218 460

TIMMERWERKEN

 Fjildwei 9, 9067 DG Readtsjerk 
Tel. 06- 128 716 71 

info@indeoudehof.nl 
                  www.indeoudehof.nl 

Door stil te staan bij mijn handelen heb ik bepaalde niet-helpende 
patronen ontdekt. Door deze patronen te doorbreken ontstonden nieuwe 
mogelijkheden. Door de veiligheid die jij hebt geboden is er bij mij veel 

meer ontspanning ontstaan.
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Tijdens het lopen laat Grace zich niet afleiden door een telefoon maar heeft ze alle aan‐
dacht voor de hond. Die geniet er van om samen te spelen, liefst met een balletje. Dat
haalt ze graag op, ook als die toevallig in het water terecht komt. Dat vindt ze zelfs zo
leuk dat ze soms het balletje vanaf de kant weer in het water duwt om er nog een keer
in te plonsen.

Ook Grace is zeer tevreden over de uitlaatmogelijkheden in de Trynwâlden, het bos is
hun achtertuin, dus dat kan niet beter. Ze kijkt nu alweer uit naar het voorjaar, waarin
de bomen uitlopen en krokussen weer tevoorschijn komen. Wel zou ze graag wat meer
'poepemmers' zien zodat mensen de hondenpoep op meer plekken kwijt kunnen (en
dus niet laten liggen!).

Nola is een heel makkelijk en lief hondje, die kan genieten van haar knuffels ‐ er ligt een
mand vol knuffels in een rieten mand in de keuken. Er wordt heftig gespeeld met de
knuffeldieren, maar die blijven heel ‐ dat kan niet gezegd worden van de mand die Nola
graag aanvalt. Regelmatig wordt er bij kringloop een nieuwe knuffelmand gehaald, waar
ze weer aan gaat knagen. Ook wat eten betreft is het een makkelijke: ze lust eigenlijk al‐
les wel. Wel krijgt ze brok en hondenkoekjes, en altijd wat lekkers voor het slapen gaan
‐ vaak een schapenvetblokje. 

Naar welk dier (en eigenaar) bent u benieuwd? 
Yade – de hond van dochter Shanon en schoonzoon Doede. 

Elke week ontvangen we in Aldtsjerk allemaal de reclamefolders. Redmer Swart
brengt de aanbiedingen al een aantal jaren door weer en wind bij ons. Volgens
oud gebruik krijgen de bezorgers aan het eind van het jaar een bijdrage van de
bewoners. En net als de vorige jaren deelt Redmer ook nu 50% van zijn fooien
met een goed doel. Dit jaar heeft hij voor LEF gekozen, een organisatie die
psychosociale trauma hulp geeft aan oorlogslachtoffers. 
Eind december heeft Redmer in totaal 150 Euro ontvangen. De helft hiervan
heeft hij overgemaakt aan de organisatie LEF. Dankzij deze bijdrage kunnen zij
meer hulp bieden aan de oorlogsslachtoffers in Oekraïne.

NB – zoals u in deze Bregebidler kunt lezen, hebben wij het goede voorbeeld van
Redmer gevolgd en kunt u vanaf heden ook gebruik maken van een QR‐code om
een bijdrage aan de Bregebidler over te maken. ‘Gewoon’ overmaken op het
bankrekeningnummer kan natuurlijk ook nog!

Bregepraatje
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Tijdens het Buorkje by de buorlju interview met Douwe Jan en Ankje kwam in het ge‐
sprek een favoriet recept voorbij. Hieronder lees je het recept van de kippenbroodjes,
iets lekkers én gemakkelijks voor in het weekend.

Kippenbroodjes

Benodigdheden:
Pita broodjes•
Kipfilet•
Kruiden Pikant kip van Versteeg•
Kaas plakjes•
Champignons•
Zakje sla mix met bijv rucola•
Barbecue saus•
Olijfolie•
Tosti ijzer•

‐ Snij de kipfilet in reepjes/blokjes
‐ Bestrooi ze met de kipkruiden
‐ Verwarm de olie in een wokpan
‐ Bak de kipfilet
‐ Snij de champignons en voeg ze toe aan de kipfilet, bak ze samen.
‐ Snij de pitabroodjes open en beleg ze met kaas
‐ Verwarm de pitabroodjes met de kaas in het tosti ijzer
‐ Wanneer de kaas gesmolten is,  open je het pita broodje en besmeer je naar wens

wat barbecue saus op het pitabroodje
‐ Vervolgens schep je kipfilet en champignons op het pitabroodje en leg je er wat sla

bovenop.

Nu kan je het pitabroodje weer dicht doen en smullen maar!
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Download de Fixi‐app om gemakkelijk een melding aan
Gemeente Tytsjerksteradiel te doen.

Via de FIXI app kunnen alle inwoners van onze gemeente
 melding  maken van bijvoorbeeld schade in de openbare ruimte.

Nog niet alle inwoners hebben deze wijze van melding maken
gevonden. Je kunt de app gebruiken om melding te maken van
een loszittende stoeptegel,  kapotte straatverlichting of een
verdwenen bankje. 

Klachten die via de Fixi app worden doorgegeven, worden door‐
gaans snel opgelost.

Als je geen app gebruikt, dan kun je de melding ook online door‐
geven via deze link: https://www.fixi.nl/#/8ktd/issue/new+map

Sommige mensen dromen van grootste dingen,
terwijl anderen wakker blijven en ze realiseren

Echt belangrijke mensen zijn mensen voor wie
belangrijk zijn niet belangrijk is
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Toanielferiening Sabeare speelt 
‘Magyske Nonsens’

Na twee jaar van stilte en niet mogen optreden staan nu alle seinen weer op groen! Dat
is natuurlijk erg goed nieuws en Sabeare maakt daar meteen gebruik van! De voorbe‐
reidingen zijn in volle gang;

Er wordt inmiddels volop gerepeteerd, het decor is ontworpen, de kleding wordt uitge‐
zocht, licht en geluid zijn geregeld, de locatie is vastgelegd en de data zijn bekend!

Toanielferiening Sabeare speelt Magyske Nonsens op:
‐ Vrijdag 14 april en zaterdag 15 april
‐ Vrijdag 21 april en zaterdag 22 april
‐ In Pro Rege in Oentsjerk. Aanvang alle avonden om 20.00 uur

Waar gaat het over? Om alvast een
tipje van de sluier op te lichten: Wat
is er aan de hand met de Magiër? Is
wat hij doet Nonsens of kun je dat
woord ook anders uitleggen? Of
heeft Magysk helemaal niets met een
magiër te maken? Gaat het over
liefde, of juist onbeantwoorde
liefde? Of zou het haat en nijd zijn?
Loopt het goed af, of juist niet, of niet
voor iedereen?

Veel vragen die we allemaal gaan be‐
antwoorden in April. We zien jullie na
twee jaar graag weer in Pro Rege! Als
het je leuk lijkt om ons te helpen de
voorstellingen te organiseren of wil
je op de uitvoeringsavonden iets
doen? 

Neem vooral contact op! Het enige wat je nodig hebt is enthousiasme.

Toanielferiening Sabeare; Like ons! Hier gaan we in april ook vrijkaarten verloten.

Of stuur een mail: toneelsabeare@outlook.com
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Kunstrubriek 

IJsscene van melkvaarder‐schilder Ruurd Wiersma 
Kunst en erfgoed nr. 29

De drie kilometer lange Aldtsjerkster Feart of Oudkerkster vaart kruist aan de
Noordwestzijde van Aldtsjerk de N361. Het kanaal tussen de Murk en de driewater‐
sprong Dokkumer Ee‐Finkumervaart‐Aldtsjerkster Feart bij Bartlehiem gaat langs agra‐
risch landschap en natuurschoon. Nu worden er gevaren voor het plezier, ooit meerden
er beroepsvaarders aan. Melkvaarder Ruurd Wiersma (1904‐1980) kwam hier in de
 jaren ‘50 en ’60, zeven dagen per week vier maal per dag door de vaart en haalde
 onderweg grote en vooral zware stalen bussen verse melk op bij de boeren. Er was niets
geautomatiseerd of digitaal gestuurd en Ruurd moest na het aanmeren die melkbussen
van de stijger, het land of de weg halen en met beleid in zijn deinende of schommelende
boot zetten. Hij had astma, maar werkte dag in dag uit in de hitte of ijskou, bij storm‐
weer, miezerregen, sneeuw, hagel, ijzel en in dikke mist of nevel. Het lossen bij de toen
nog bestaande melkfabrieken of zuivelcoöperaties gebeurde ook op zijn mankracht. De
melkvaart was fysiek zwaar, maar de melkveeboeren konden op Ruurd rekenen en de
fabrieken kregen de melk altijd tijdig aangeleverd.

Schilder Ruurd werd bekend als vrijetijdsschilder. Hij schilderde in naïeve of art Brut stijl
en ontwikkelde binnen die stroming een eigen, herkenbaar handschrift. Aan het
Mounepad 6/7 in Burdaard staat Museum Ruurd Wiersma, gevestigd in de dubbele
 arbeiderswoning die Ruurd in 1964 kocht. Hij woonde aan de ene kant en verhuurde de
andere woning. De woningen met inventaris van Ruurd zijn nu tentoonstellingsruimte
en er is een winkeltje waar kaarten en souvenirs met werk van Ruurd verkocht worden.
Stichting Ruurd Wiersma beheert de woningen met authentieke inventaris. Op dit
 moment wordt het museum verbouwd en duurzamer gemaakt, daarom toont het
Observeum, museum en sterrenwacht in Burgum in de tijdelijke tentoonstelling Ruurd
útfanhûs werk en biografische objecten van Ruurd. In die tentoonstelling hangen onder
meer winterzichten en op het affiche staat een Elfsteden schilderij.

IJspret op motor en Elfsteden Op het afgebeelde detail van een van de winterse schil‐
derijen staat een motorrijder op het ijs met achterop een jongetje dat wijdbeens op zijn
hoofd staat en voor de motor een schaatsende man, erachter een schaatsende vrouw.
De sneeuw dwarrelt neer, het ijs is blauw. Werk van Ruurd zit vol zulke verhalen. In de
tijd dat hij deze scene schilderde waren er nog geen sneeuwblazers zoals onze IJsclub
van Aldtsjerk in 2015 bij hun 150‐jarig jubileum verwierf. Sneeuw van de altijd gezellige
IJsbaan van Aldtsjerk afhouden was handwerk, dat gold ook voor het deel van de tocht
over de Murk en Aldtsjerkster feart of de ‘gewone doorgaande schaatsroutes over ijs
naar Dokkum of Leeuwarden. 
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Nu beschikt onze IJsclub Oudkerk over een in 2015 door De Koninklijke Vereniging De
Friesche Elf Steden aan de IJswegencentrale (IJWC) Tietjerksteradeel beschikbaar ge‐
stelde veegmachine voor het vegen van ca 10 kilometer op de route Bartlehiem naar de
tegeltjesbrug Gytsjerk voor de vast ooit weer eens doorgaande Elfstedenroute. Door de
samenwerking van rayon Bartlehiem, de Friesche IJsbond en IJWC Tietjerksteradeel met
IJsclub Oudkerk is de geveegde baan door Aldtsjerk gegarandeerd. Ruurd heeft de
Elfstedenfinish meerdere keren geschilderd, de ene keer met nadruk op de wedstrijdrij‐
ders een ander keer meer gericht op de ijspret van wie maar in beeld komt, zoals de fi‐
guren op het afgebeelde detail

Buitenleven en meer Tijdens die melkvaart ervoer Ruurd intens het jaar rond wat er
leefde op het boerenland en in de rietkragen. Hij verbeeldde de dynamiek op het land,
in de gehuchten, buurten en dorpen en hoe na de Wederopbouw het gemotoriseerd
verkeer op wegen, waterwegen en door de lucht meer plaats in beslag nam. Schilderijen
van zijn woon‐ en werkplaatsen, waaronder marinestad Den Helder staan naast Bijbelse
beelden waarin landschapselementen terugkomen die hij kende. De wereld van Ruurd
omvat bollenvelden, woestijn en strandbeelden, voetbalwedstrijden,
Oranjehuisvieringen en vooral het agrarisch boerenland en natuur zoals rond ons dorp.

Gerhild van Rooij Foto’s uit expositie Ruurd Utfanhûs in Observeum (t/m 12.3.2023):
1.Detail, motor op ijs. 2.Vrede (zwanen). 3.Landschap, melkvaarder (foto’s Observeum,
Melvin en Bernard), uit collectie Ruurd Wiersma Museum, Birdaard (vanaf 4.4.2023).

Peaske Kuier
Op weg met Petrus “Loop je met me mee? Dan neem ik je mee naar een week vol met
revolutionaire gebeurtenissen. Het is een wonderlijk verhaal, vol van verdriet en pijn,
maar met een afloop die ik nooit had kunnen bedenken” ‐ Petrus

Zo start de wandeling die rond Pasen wordt uitgezet in het bos Grikelân en Turkije. Tijd,
om in de rust, stil te staan bij het verhaal van het lijden en sterven van Jezus en wat dit
betekent voor jouw leven. 
In woord en beeld worden de gebeurtenissen dichtbij gebracht. We hopen dat het ver‐
haal mag raken, verbinden en hoop zal brengen. 
Waar: Bos Grikelân en Turkije ingang kruising van de Dokter Kijlstraweg en
Earnebourren Oentsjerk ‐ Zaterdag 8 april, Starten tussen 17.00 uur tot 19.30 uur. 
Afstand wandeling: ongeveer 3 km, je loopt de tocht op eigen tempo, alleen of samen.
De wandeling is geschikt voor jong en oud. Handig om mee te nemen: Telefoon met mo‐
gelijkheid een QR‐code te scannen. Voel je welkom en beleef het mee. 
Namens de Peaske kuier‐commissie ‐ Aukje Brolsma ‐ a.brolsma@pgtrynwalden.nl. 
Voor deze wandeling is toestemming verleend door It Fryske Gea.
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In deze rubriek stellen wij aan de hand van een paar vragen nieuwe inwoners aan u
voor.

Deze keer maakten wij kennis met Douwe Jan Veenstra (50) en Ankje Pietersma‐
Veenstra (47). Zij wonen sinds 3 augustus 2022 op de Fjildwei 1 in Readtsjerk. Ze heb‐
ben hier naar volle tevredenheid hun plek gevonden samen met de kinderen Rowan (17
‐ gaat naar school Beijers Naudé gymnasium in Leeuwarden), Lieuwe (17 ‐ doet aan de
Friese Poort een ICT opleiding) en dochter
Catharina (15 ‐ doet VMBO‐kader op het
Dockinga College te Dokkum). Oudste zoon
Jorrit (19) doet de Zeevaartschool op
Terschelling en is vaak alleen in de weekenden
thuis. 
Dochter Catharina heeft naast school ook tijd
voor een hobby waar ze haar creativiteit in
kwijt kan, nl. schilderen ‐ wij waren onder de in‐
druk van haar schilderij 'the Joker'. 

Ze hebben ook een huisdier, dat is kat Raya, een Maine Coon van bijna een jaar. De kat
is uitgekozen op zowel het uiterlijk als ook op de muizenvangcapaciteiten. Ook de vo‐
geltjes buiten hebben een goed plekje bij Ankje, zij voert ze graag. En zo genieten ze al‐
lemaal volop van de mooie flora en fauna rondom hun huis (behalve van de rivier‐
kreeftjes).

Waarom gekozen voor Aldtsjerk? 
Ze vonden dit plekje al langer mooi. Ankje was er vanuit haar werkzame leven (als ma‐
kelaar) al eens geweest. Maar toen het te koop kwam wilde ze omwille de scheiding van
zakelijk en prive niet meteen toehappen. Totdat de verkopende makelaar haar toch
eens had uitgenodigd om het huis te komen bekijken. Zodra Douwe Jan en Ankje bin‐
nenliepen wisten ze het al zeker. 
Ze verwonderen zich er nog elke dag over, dat ze hier nu werkelijk wonen. Douwe Jan
komt uit Burgum en Ankje van oorsprong ook. Zij heeft nog korte tijd even in Drachten
gewoond, maar miste daar vooral de ruimte en het 'buiten zijn'. Vroeger al waren bei‐
den altijd in het 'fjild' te vinden, polsstokspringen, vlottenbouw e.d.  

46

Buorkje 
by de buorlju 
Douwe en Ankje
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Via de verkoop van Douwe Jan zijn huis kwamen ze elkaar tegen. Ankje was destijds na‐
melijk makelaar. Na gedane zaken destijds sloeg de vlam over na een eerste gezamen‐
lijke motortocht. Beiden hadden al een relatie achter de rug en zochten een plek om sa‐
men verder te gaan en dat is dit fantastische plekje geworden. Het gekke is dat zij elkaar
vroeger in Burgum nooit zijn tegengekomen, ondanks dezelfde uitgaansgelegenheden,
kennissen e.d. 
Douwe Jan is min of meer teruggekeerd naar de roots van zijn voorouders. Zijn beppe
woonde in het huis van Rense en Dorien de Vries. Zijn moeder is daar zelfs geboren. 

Wat wilde je vroeger worden en wat ben je geworden?
Ankje wilde altijd al makelaar worden (met een kleine uitstap naar straaljagerpiloot in
de TopGun periode). Zij zit nu al 22 jaar in dit vak. Kort geleden is zij voor zichzelf be‐
gonnen als taxateur van particuliere woningen (Ankje Pietersma Taxaties). Ze geeft nu
geen begeleiding meer bij het totale (ver)koopproces, maar ze taxeert huizen voor de
aankoop, de verkoop en/of voor de verbouwing. 
Douwe Jan wilde vroeger motorcoureur worden. Hij is zijn werkzame leven echter ooit
begonnen bij Rendac, maar werkt nu alweer 25 jaar in de scheepsbouw/ jachtbouw.
Momenteel is hij werkzaam bij jachtbouw de Vries in Makkum. Daar werkt hij nu zo’n 15
jaar en hij heeft er al van alles gedaan. Hij is 12 jaar afdelingsmanager en bedrijfsleider
productie geweest, nu is hij manager special Refits. Denk daarbij aan de technische in‐
stallaties, het leidingwerk bijvoorbeeld in de (zeer) luxe jachten, daar is hij in gespecia‐
liseerd. Er werken bij dit bedrijf zo’n 400 vaste mensen, maar op drukke dagen zijn er
wel 800 aan het werk. Douwe Jan stuurt een groot aantal van deze mensen aan bij het
werken aan de Rolls‐Royce's onder de jachten. Het is een groot bedrijf, heel specialis‐
tisch en het zijn dure maar vooral erg mooie jachten!

Wat zijn jullie hobby's?
Ze houden beide van motorrijden. Douwe Jan rijdt een Ducati Multistrada . Voorheen
had hij echte racemonsters, maar tegenwoordig doet hij het wat rustiger aan. Ankje
heeft een Ducati Scrambler. Samen zijn ze deze zomer aan het zeilen geweest in een
valkje, en dat vonden ze beide prachtig, dus dat wordt waarschijnlijk een nieuwe hobby. 
Ankje heeft nog een leuke hobby, ze houdt er erg van om marktplaats af te struinen. Zo
zoekt ze stad en land af voor leuke koopjes, bijvoorbeeld meubels enzo. Deze hobby
noemt ze 'kringlopen'. Niet om de aankopen op te knappen trouwens, want zo zegt ze
zelf 'als ze iets gaat schilderen zit ze zelf meer onder de verf dan het te schilderen ob‐
ject'. Fietsen, werken in de prachtige tuin en wandelen vinden ze beiden ook leuk.
Eigenlijk vinden ze heel veel leuk, maar ze houden niet van strakke schema's, moeten en
plannen. Beiden  leven er lekker op los zeggen ze, nemen het leven zoals het komt, hou‐
den van positiviteit en spontaniteit. 
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Hoe drink je je koffie?
Douwe Jan drinkt het zwart of met opgeklopte melk. Ankje drinkt de koffie met opge‐
klopte melk. Ze vinden een Spaanse koffie (met likeur 43 erdoor) ook heerlijk. Of koffie
met wat slagroom (al dan niet met een likeurtje erbij….) mmm.

Welk boek ligt er op je nachtkastje?
Ankje houdt van lezen en leest momenteel de Oogst, dit is een thriller van Hjorth
Rosenfeldt. Zoals zoveel Scandinavische thrillers valt ook dit boek erg in de smaak. Ze
kan echt genieten van het lezen en meeleven in het 'mini‐avontuur' wat beschreven is.
Nadeel is wel dat een spannend boek als de Sneeuwman van Jo Nesbo er ineens voor
zorgt dat je iets minder ontspannen in het donker de hond uitlaat :‐). Douwe Jan is niet
zo’n boeklezer. Hij leest liever tijdschriften over motors. Als hij tijd heeft, bijvoorbeeld
op vakantie dan leest hij wel eens een thriller, maar hij komt er momenteel niet aan toe. 

Ben je een ochtend‐ of avondmens?
Douwe Jan moet vanwege het werk wel vroeg, maar is s’ avonds ook vaak laat. Hij
noemt zichzelf een dagmens. Ankje vindt zichzelf meer een ochtendmens. Voor beiden
geldt wel dat ze de dag altijd goed meenemen, omdat ze geen van beiden uitslapers zijn. 

Welke auto rijdt je en welke zou je willen rijden?
Ze rijden een BMW 530 D 6‐cilinder en ze hebben nog een BMW 1 serie. En dat is prima
naar de zin, alhoewel Douwe Jan met een schuin oog wel eens naar een BMW 550 kijkt. 

Wat is je favoriete menu en wat kan je het beste koken?
Douwe Jan is de kok in huis. Favoriet zijn nu de stamppotten, dat vinden ze heerlijk.
Eigenlijk lusten ze alles wel. Douwe Jan houdt graag van een stukje vlees, Ankje is al 35
jaar vegetarisch. Al zwicht Ankje tegenwoordig wel eens voor de knapperige spekjes ge‐
bakken door Douwe Jan voor bij de stamppot. Op vrijdagavond gaan ze graag met het
gezin een patatje halen bij bijvoorbeeld Henk en Jannie in Moarkswâl. 

Wat is jullie favoriete vakantieland?
Ankje heeft niet echt een favoriet, als je het maar wil zien is het overal immers mooi,
maar ze heeft nog wel een droombestemming. Ze wil heel graag nog eens naar Nieuw
Zeeland. Vanwege de natuur, het uitgestrekte, de oceaan, bergen, bos en het feit dat
het het verste plekje weg is waar je naar toe kunt gaan. Alles is daar qua natuur op zijn
mooist, robuust, zo lijkt het haar. Douwe Jan gaat graag nog eens met haar daarnaartoe.
Hij vindt Zuid‐Europa in zijn algemeenheid heel mooi, maar ook Scandinavië. Laatst was
hij in Barcelona, dat was ook een hele mooie stad. Het meest trekt hen de aangename
temperatuur, de mooie architectuur, leuke strandjes. Ook houden ze van skiën, dus win‐
tersportgebieden zijn toch ook wel een favoriet.
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Wat heeft de meeste indruk op jullie gemaakt?
Voor Douwe Jan is dat hun trouwdag op 2 september 2022 dit jaar geweest, in de
Kruiskerk te Burgum. Hun beide vaders liggen daar op de begraafplaats. Dus die plek, de
ceremonie en het hele gebeuren eromheen heeft een onuitwisbare indruk gemaakt. 

Ankje moet even over de vraag nadenken. Zij vindt dat er heel veel indrukwekkende mo‐
menten in haar leven zijn geweest. Soms hele mooie en soms hele verdrietige. De meest
indrukwekkende benoemen zou wat haar betreft afbreuk doen aan de andere. Liever
benoemt zij welk besef al die ervaringen te samen haar gebracht hebben; probeer een
goed mens te zijn, geniet van de kleine dingen, pak af en toe iets groots mee en wees je
bewust van de betrekkelijkheid van het leven. 

Bedankt voor de gastvrijheid en het leuke gesprek!
Wietske en Hester

Rendieren hebben mooie (ree)blauwe ogen, maar alleen in de winter. In de loop
van de seizoenen veranderen ze weer naar goud. Zo passen ze zich aan aan de
extreme veranderingen van de lichtsterkte op de Noordpool.

Bregepraatje
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Kunst in de Kerk 2023

Dit jaar wordt Kunst in de Kerk Trynwâlden, de jaarlijkse expositie voor amateurkunste‐
naars in de Trynwâlden, alweer voor de elfde keer georganiseerd. Net als vorig jaar ge‐
beurt dat in de periode voor Hemelvaartsdag.

De expositie wordt gehouden van dinsdag 9 mei tot en met donderdag 18 mei
(Hemelvaartsdag) in de Pauluskerk in Aldtsjerk. De feestelijke opening is op maandag
8 mei om 19.00 uur. Op een aantal dagen wordt de expositie opgeluisterd met muzikale
bijdragen.

De organisatie is in handen van de Protestante Gemeente Trynwâlden. De toegang is
gratis, maar een vrije bijdrage is altijd welkom. De openingstijden worden nog bekend‐
gemaakt via posters die in de dorpen in de Trynwâlden worden opgehangen.

De werkgroep roept alle creatieve Trynwâldsters – jong én oud, samen of alleen – op om
mee te doen. Alle kunstwerken zijn welkom: schilderijen, foto’s, tekeningen, beelden,
gedichten, columns, bloemschikkingen, textiele werken etc. Er is deze keer geen voor‐
geschreven thema; iedereen is vrij om zelf een onderwerp te kiezen.

De kunstwerken moeten op zaterdag 22 april tussen 11 en 12 uur worden ingeleverd. Er
kunnen per persoon één groot of twee kleine werken worden ingeleverd. Op zaterdag
20 mei tussen 11 en 12 uur moeten de kunstwerken weer worden opgehaald.

Wil je meedoen? Geef je vóór 8 april 2023 op bij Corrie Ringlever: corring@kpnplanet.nl

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/

ls je een pizza net iets te lang in de oven hebt laten bakken kan de stank best wel
even blijven hangen. Hoe dit op te lossen: zet een pan water op. Zodra het kookt
doe je er een flinke scheut azijn bij. Laat dit een half uur koken en weg is de
 pizzageur.

Bregepraatje
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Plaatjesalbum Historisch Trynwâlden
Eind september 2022 heeft Albert Heijn Gytsjerk in samenwerking met de Stichting
Cultureel Erfgoed Trynwâlden een plaatjesboek over Historisch Trynwâlden
 uitgegeven. Dit in het kader van het 25‐jarig jubileum van onze stichting. Het is een
groot succes geworden. 

Ruim 2.500 boeken werden door de inwoners
van de Trynwâlden in ontvangst genomen. Het
sparen van de 216 plaatjes kon beginnen.
Prachtig om te zien hoe dit in de Trynwâlden en
ver daar buiten leefde. Jong en oud was er mee
bezig. Zelfs de thuiszorg leefde met haar cliën‐
ten mee. Als iemand niet in de gelegenheid was
om zelf naar de winkel te komen, dan was er al‐
tijd wel iemand in de buurt die er voor kon zor‐
gen dat het boek vol kwam. Er werd zelfs ge‐
spaard voor familieleden in het buitenland en
voor leestafels in bejaarden‐ en verzorgingshui‐
zen. De koffieochtenden met een ruilbeurs in
Oerein werden nog nooit door zo veel mensen
bezocht. Hartelijk dank voor deze gelegenheid.

Nu de actie is afgelopen en ook de ruilgelegenheden voorbij zijn, heeft Tjeerd Castelein
van Albert Heijn een grote hoeveelheid overgebleven plaatjes aan de Stichting Cultureel
Erfgoed Trynwâlden geschonken. We doen een oproep aan diegenen die nog niet in de
gelegenheid waren om het boek te vullen, zich bij ons te melden. Iedereen kan bij ons
het boek alsnog compleet maken. Ook lege boeken zijn bij ons heel welkom, er zijn nog
plaatjes genoeg.

Ook voor onze stichting is dit boek een groot succes geworden. De historie van ons
mooie Trynwâlden is bij velen onder de aandacht gebracht, zowel in tekst als in beeld.
Bij de stichting kwam zelfs de vraag binnen om een 2e uitgave te plannen. We hebben
nog genoeg fotomateriaal in ons bezit, maar alle hoogtepunten van onze mooie Wâlden
staan al in dit exemplaar. Dus een nieuwe uitgave zal altijd minder gewaardeerd wor‐
den. Bovendien is het monnikenwerk om zo’n boek samen te stellen, maar wie weet… 
Overigens moeten we nog iets recht zetten. In de tekst bij sticker 49 staat een verkeerde
straatnaam: Rinia van Nautaweg moet Canterlandseweg zijn.

In ons archief in Heemstra State is elke woensdagmorgen, van oktober tot april, tussen
9.00 en 11.00 uur, iemand van de stichting in aanwezig. Ook voor archiefraadpleging.
Mocht u nog foto’s of ander materiaal in uw bezit hebben dat interessant is voor ons,
neem dan contact met ons op. 

2023 Bregebidler februari 129_22.qxp_Bregebidler  20-02-2023  08:39  Pagina 52



53

Voor vragen of afspraken kunt u eventueel contact opnemen met de secretaris van de
Stichting Cultureel Erfgoed Trynwâlden: Hedzer de Jong, tel. 0519 769 013.

Stichting Cultureel Erfgoed Trynwâlden

In november 2022 ontving de redactie onderstaand verhaal van Sjoerdtje Mulder. Dit
wilden we u niet onthouden: Jubileumboek ‘Historisch Trynwâlden’
It jubileumboek ‘Historisch Trynwâlden’ fan Stichting Cultureel Erfgoed Trynŵalden, sk‐
reaun en gearstald troch Jan van der Zwaag en Piet de Vries en foarmjûn troch Matthias
van der Meer, wie in wiere boppeslach!
Foar dit boek koene by de boadskippen by Albert Heijn yn Gytsjerk fotoplaatsjes samle
wurde. Al rillegau hiene in protte minsken de sammelsmaak aardich te pakken. Dat om
it boek fol te krijen, sille de measten wol hiel wat ‘langhoudbare produkten’ ynkocht
hawwe…
Dat de aksje grinsferlizzend wie, die wol bliken út de belangstelling fan bûten de
Trynwâlden. Sadwaande garren ferskate Trynwâldsters foar mear as ien boek om ek fa‐
mylje en freonen om fierrens ien jaan te kinnen.

Fansels wiene der in protte dûbele plaatsjes en dêrtroch ûntstie der tusken ferskate
samlers in libbene ruilhannel. Dêr heakke Annestien Andela tûk op yn troch in ruilbeurs
op tou te setten. Mar leafst fiif tongersdeitemoarnen koene de samlers fan´t hjerst yn
Gebou Oerein terjochte om harren dûbele plaatsjes yn te leverjen en de plaatsjes dy´t
se sels noch net hiene, sjen te finen. Dat wie trouwens net sa dreech, om’t alle 216
plaatsjes kreas yn steapeltsjes op nûmer lein wiene. Dat hiene Frans de Vries en Jappie
Kooistra fan te foaren al dien, wylst Annestien warber wie mei it tarieden fan ‘e kofje.
En dêr bleau se net mei sitten, want der kamen in protte minsken op ‘e ruilbeurs ôf en
dy mochten wol in bakje.

It samljen fan fotoplaatsjes foar in boek is moai foar alle leeftiden en soarget foar ferbi‐
ning.

En sa is der mei it boek ‘Historisch Trynwâlden’ fan’t hjerst op ‘e nij (mienskips)histoarje
skreaun.

Bij Galerie Bloemrijk Vertrouwen is de Raamexpositie Adriana Nichting 24/7 te zien
in de ramen aan de pleinzijde Van Sminiaweg 70 Aldtsjerk

Bregepraatje
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Uw zelfslachtende slager
Canterlandseweg 12, Gytsjerk

Uw vlees- en barbecue specialist
Tel.: 058 256 13 62

e-mail: slagerijrijpma@planet.nl 
www.slagerijrijpma.nl (ook voor on-line bestellen)

ELINE WIND
06 26643174

Zevenhuizen 7
9064 DE Aldtsjerk

pedicuresanhuzen@gmail.com
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Wist u dat er een ‘hoge nood’‐app is?
Met deze app maak je alle opengestelde toiletten 

zichtbaar en vindbaar
De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel wil zoveel mogelijk ‘opengestelde toiletten’ on‐
der de aandacht te brengen van de bezoekers aan onze dorpen.

Hiervoor zijn tal van redenen te noemen. De belangrijkste zijn:
het voorkomt dat mensen thuisblijven: het tekort aan opengestelde toiletten weer‐•
houdt mensen ervan de deur uit te gaan omdat ze niet weten of ze snel een toilet
in de buurt kunnen vinden;
het is gastvrij: meer opengestelde toiletten maken de omgeving aantrekkelijker en•
gastvrijer voor een langer verblijf. Dit maakt het dorp aantrekkelijker en inclusiever;
het voorkomt het verergeren van gezondheidsproblemen: meer opengestelde toi‐•
letten voorkomen dat mensen gezondheidsproblemen ontwikkelen/verergeren
(door ophouden en minder te drinken)

In onze gemeente Tytsjerksteradiel hebben we winkelcentra in de dorpen Burgum,
Hurdegaryp en Gytsjerk. Maar ook in de andere dorpen in de gemeente zijn winkels, ho‐
reca en/of maatschappelijke voorzieningen zoals een multifunctioneel centrum, dorps‐
huis of sportvoorzieningen. Meerdere ondernemers en voorzieningen bieden de gasten
en bezoekers op verzoek de mogelijkheid gebruik te maken van hun toiletvoorziening.
Maar het kunnen er best nog meer zijn die beter zichtbaar en vindbaar zijn!

Maak alle opengestelde toiletten zichtbaar en vindbaar
Wanneer een ondernemer of bijvoorbeeld het dorpshuis het bedrijfstoilet beschikbaar
stelt of wil stellen voor gasten, dan kan dat eenvoudig zichtbaar en vindbaar worden ge‐
maakt via de app of via de website https://www.hogenood.nl/toilet‐toevoegen.
Daarbij kunnen de openingstijden, beschikbaarheid (vrouw, man, rolstoelgebruiker) en
eventuele prijs worden aangeven. Ook is er een HogeNood‐sticker verkrijgbaar voor de
etalageruit. Deze sticker is te bestellen via: info@hogenood.nu.

De HogeNood‐app is eenvoudig te downloaden op de mobiele telefoon. Per dorp kunt
u het aanbod aan ‘opengestelde toiletten’ zien.
In de gemeente Tytsjerksteradiel zijn dat er op dit moment 13. Dit kunnen er meer wor‐
den als ondernemers en maatschappelijke voorzieningen toiletten beschikbaar stellen
voor de gasten en dat ook kenbaar te maken via de ‘HogeNood‐app’.

Op die manier kunnen wij samen de gastvrijheid voor de bezoekers in onze dorpen ver‐
groten.
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Kleurplaat
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Friese Kampioenschappen dressuur

In het weekend van 11 februari 2023 werden
in Harich de Friese Kampioenschappen dres‐
suur voor paarden en pony's gehouden. Nyke
Genee van PSV Trynwâlden was daar uitzon‐
derlijk succesvol! Nyke wist met alle 3 haar
pony's (Prinses Robina, Joep en Hoge
Linthorst Maverick) de Friese titel in de
wacht te slepen. Met deze eerste plaatsen
mag zij begin maart de Friese kleuren verde‐
digen bij de Nederlandse Kampioenschappen
in Ermelo. Zij kwam uit in verschillende klas‐
sen,  namelijk  L(icht) 2, M(idden) 1 a/b en
M(idden) 1 c. De toevoegingen a/b en c staan
voor de De stokmaat of schofthoogte is de
hoogte van een paard of pony. 

a. A‐pony: tot 117 centimeter
b. B‐pony: 117 tot 126,9 centimeter
c. C‐pony: 127 tot 136,9 centimeter
d. D‐pony: 137 tot 148,0 centimeter

We wensen Nyke veel succes in Ermelo!
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 M A A R T
 4 Oud papier
 4 opening om 15.00 uur ‐

 groepsexpositie Vrouwe Fortuna in
Galerie Bloemrijk vertrouwen ‐
Expositie t/m 5 april 

 4 SelleKonsert – de Bazuin Oenkerk B
– Nederpop – Ontmoetingskerk
Oenkerk 20.00 uur

 4 Inloop Oerein vanaf 16.00 uur
 8 Soos in café Moarkswâl – 

aanvang 20.00 uur
11 Kinderdisco Oerein
25 Klaverjassen Oerein

 A P R I L
 1 Oud papier
 1 Inloop Oerein met voorjaarskuier
 8 Peaske Pop ‐ 20.00 feestavond ‐

Feesttent Gytsjerk ijsbaan terrein 
 8 Paaseieren zoeken voor de kinderen

bij Oerein
 8 Peaske kuier ‐ Bos Grikelân en

Turkije ingang kruising van de Dokter
Kijlstraweg en Earnebourren
Oentsjerk, start vanaf 17.00 uur

 9 Peaske Pop ‐ 14.30 paas eieren
 zoeken voor kinderen ‐ Feesttent
Gytsjerk ijsbaan 

 9 Peaske Pop ‐ 15.00 matinee ‐
Feesttent Gytsjerk ijsbaan terrein 

12 Soos in café Moarkswâl – 
aanvang 20.00 uur

14 Toanielferiening Sabeare ‐ Magyske
Nonsens – ProRege Oentsjerk – 
aanvang 20.00 uur

15 Toanielferiening Sabeare ‐ Magyske
Nonsens – ProRege Oentsjerk – 
aanvang 20.00 uur

15 opening om 15.00 uur ‐  expositie
Rachid Ben Ali ; expositie t/m 26 mei

21 Toanielferiening Sabeare ‐ Magyske
Nonsens – ProRege Oentsjerk – 
aanvang 20.00 uur

22 Toanielferiening Sabeare ‐ Magyske
Nonsens – ProRege Oentsjerk – 
aanvang 20.00 uur

22 Trynsrock muziekfestival in Gytsjerk
27 Koningsdag in Oerein
29 Klaverjassen in Oerein

 M E I
 6 Oud papier
 8 Feestelijke opening Kunst in de Kerk

Trynwâlden, Pauluskerk Aldtsjerk
9‐18 Kunst in de Kerk Trynwâlden,

Pauluskerk Aldtsjerk

 J U N I
 3 Oud papier
8,9,10 Dorpsfeest Aldtsjerk
20, 21 en 24 Elfsteden thriathlon

INLEVEREN KOPIJ
(bregebidler@hotmail.com)
voor het volgende nummer

6 april
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19 maart: Café Moarkswâl Zaalvoetbaltoernooi - 
sporthal Oentsjerk, aanvang 11.00 uur

24 maart: Pubquiz, aanvang 20.30 uur -  opgave per team
8  april: Duo Klick, ut Wergea aanvang 21.30 uur
9  april: Biljarttoernooi, aanvang 14.00 uur
14 april: Voetbalwedstrijd Aldtsjerk – Wergea op 't Skoallelân
16/17 sept.: Alvast voor in de agenda!!

30 Jaar Café Moarkswâl jubileum - Feesttent op het Skoallelân
16 september:  de band "LAYS"
17 september:  volgt nog!

Het gezelligste café 

aan de elfstedenroute!

Terras/serre
aan het water

Café Moarkswâl
van Sminiaweg 107 - 9064 KG  Aldtsjerk

tel. 058 - 256 33 00 - mob. 06 - 51 34 55 85
h.breeuwsma@hetnet.nl - www.cafemoarkswal.nl
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