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• caravantransporten
• handel- en grondwerken

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

Allemaal doen we iets; naast het werk bedoel ik. Zo ben ik gestrikt als coach van het
team waarin ook mijn zoon voetbalt.  Dus wekelijks naar de trainingen en op zater-
dagmorgen de begeleiding van zijn elftal. Om alles in goede banen te leiden hebben
wij, ouders, de groepsapp aangemaakt. Opdat niemand iets vergeet. Wat is een leven
zonder schema’s? Met twee trainingen per week en een wedstrijd. En tussendoor
rust. Maar niet voor mij. Zijn de mannen het verlies van afgelopen week na de dou-
che al weer vergeten; bij mij knaagt dat nog een tijdje door. En peins ik mij suf over
opstellingen en tactiek.
Gelukkig zijn we met z’n tweeën. Twee coaches.  Dus delen wij naast de verantwoor-
delijkheid ook het verlies. Onderhand is het een lange lijst van gemiste kansen en
grote pech. Inmiddels staan we dan ook stijf onderaan.  Begint iedere coach al te
twijfelen over zijn positie; wij bijten ons vast in de volgende wedstrijd. En snakken
naar de ommekeer. Na de winterstop immers worden de kaarten opnieuw geschud en
de teams heringedeeld.  Dus is het een kwestie van gewoon het oude jaar uitzitten.
Het is goed om te merken dat wij door de ouders  van de spelers flink worden ge-
steund. Iedere wedstrijd staat er support  langs de lijn. Ook heeft het elftal een eigen
grensrechter. Daarmee kunnen wij ons focussen op het coachen. Geheel tegen de re-
gels, staan wij ieder langs een kant van het veld. Maar dat gaat ook wel eens mis. In
de laatste thuiswedstrijd kreeg ik een merkwaardige dubbelrol.  Onze grens moest
verstek laten gaan in verband met zijn werk en ik kreeg de vlag in handen. Het elftal
kan alle steun gebruiken, nietwaar, dus sta ik ze in de regel luidkeels aan te moedi-
gen. Ook nu. 
Achter mij, langs de lijn, stond een oudere man die kennelijk de tegenstander
steunde. Hij had een doorleefde kop en twinkelende ogen achter brillenglas. Ik ver-
onderstelde dat hij de opa was van een van de spelers uit het andere team. ‘Bisto
pake’? , vroeg ik hem. ‘Ik bin heit’, sprak hij. ‘Hoe âld bisto dan’, vroeg ik weer. Hij
antwoordde: ‘twa en fyftich’.  Ik kleurde en zei: ‘ik bin seis en fyftich’.  Merkwaardig,
maar ik had hem ouder ingeschat dan ik zelf ben. Hij gnysde en bekende: ‘mar pake
bin ik oek ‘.  ‘Twadde leg’.  Ik moest lachen en hij vroeg: “wolst een snoepke, hâldst
teminsten dyn mûn  ticht”!
Onze wedstrijd eindigde met twee snoepjes in verlies. Dus weet ik weer dat je geen
snoepjes van een vreemde moet aannemen.

Gerard Klijn.
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Bericht van Dorpsbelangen (actie Ho! Net yn’e Kliko)

Wie doen al mee aan Ho! Net yn’e Kliko! We zijn nu twee maand verder. Vijftig huis-
houdens plakten de sticker en meldden zich aan via groenkerk.nl. Dit is een leuk be-
gin maar we willen dat er nog veel meer huishoudens mee gaan doen. Dus plak je sti-
cker aan de voorkant van de grijze container en meld je aan bij groenkerk.nl. Wel
geplakt niet aangemeld? Meld je aan! Sticker kwijt? Vraag een nieuwe aan via
info@groenkerk.nl of bel 058-8448804. 

Eerste trekking
Wie zich aanmeldde via groenkerk.nl doet mee aan de wedstrijd. Rond half november
is de eerste trekking voor de uitreiking van €100,- (als korting op de afvalstoffen-
heffing). Wel geplakt, niet aangemeld? Dat kan nog steeds!

€100,- wat zijn de voorwaarden? 
Tijdens de campagne Ho! Net yn’e Kliko!
trekt het campagneteam 10 keer een
deelnemend adres in Oentsjerk voor een
geldprijs van €100,-. Het campagneteam
zal het getrokken adres bezoeken. Maar...
dit betekent niet automatisch dat je die
€100,- krijgt.  
Er gelden een paar voorwaarden:
1. De campagnesticker moet goed zicht-

baar op de grijze kliko zitten, 
2. De bewoner van het getrokken adres

moet bereid zijn om een aantal vra-
gen van het campagneteam te beant-
woorden, 

3. Het campagneteam mag foto’s maken
en de antwoorden van de bewoner
 gebruiken voor publiciteit over de
campagne. 

Oentsjerk, Gytsjerk, Eastermar en Heeg maken samen met Ho! Net yn’e Kliko!
een stap naar minder afval!

Glas: net yn’e kliko..
..maar in de glasbak!  

 
 
 
 

Glas: net ���� kliko�� 
   ���		���������	�
	�� 
 

Kijk op 
www.recyclemanager.nl  
www.duurzaamglas.nl 
www.honetynekliko.nl 

 

MMEEEERR 
WWEETTEENN?? 

100.000.000 kg 
Glas kun je eindeloos her-
gebruiken zonder verlies van 
kwaliteit. Als je het maar goed 
gescheiden weggooit. Gooi je 
het toch bij het restafval? 
Helaas, dan wordt het 
verbrand.  
Per jaar gooien we in 
Nederland 100.000.000 kilo 
glas NIET in de glasbak.  
Dat kan beter toch? 

Zand 
Soda 
kalk 

wit groen bruin 

Glas bestaat hoofdzakelijk uit zand. 
Maar om sterke flessen en potten te 
maken heb je ook soda en kalk nodig. 
Hoe meer oud glas we gebruiken 
voor het maken van nieuwe potten 
en flessen, hoe minder zand, soda en 
kalk we uit de natuur hoeven te 
halen. En het scheelt ook nog eens 
heel veel energie. 

�	����� 
Op 17 mei 1978 werd op feestelijke 
wijze de eerste officiële  
glasbak geplaatst. 

     ����				��������������� 
    Nu, ruim 37 jaar later, 
    staan er in Nederland 
wel  25.000 glasbakken! 

��������
���������������������
����
glas voor onze producten dan  
gekleurd glas. Voor het maken van 
kleurloos  glas  kun je alleen kleurloze 
scherven gebruiken. Daarom is op 
kleur scheiden belangrijk. Het is nog 
niet bij alle glasbakken mogelijk maar 
als het kan: wit (doorzichtig) glas bij 
wit, groen bij groen, en alle andere 
kleuren bij ����
���� 

Deksels en resten 
Dankzij nieuwe technieken 
mogen tegenwoordig  ook 
deksels, doppen, etiketten 
en kurken in de glasbak. 
Restjes in de potten zijn ook 
geen probleem. 
Maar het is wel zo: hoe 
zuiverder het glas in de 
glasbak, hoe minder geld en 
energie het kost om er weer 
nieuw glas van te maken. 

Alleen glas 
Mensen gooien in de glas-
bakken ook veel rommel: 
aardewerk, tassen, plastic 
flessen, servies en soms zelfs 
gebruikte luiers! Alles wat 
niet van glas is, moet tussen 
de scherven vandaan worden 
gehaald. Vooral stukjes steen 
en aardewerk leveren 
problemen op: ze veroor-
zaken zwakke plekken in de 
nieuwe flessen en potten. 
��������������������
�����
bakkie!  
 
 
Maar let op: theeglazen,  glas 
waar je niet doorheen kunt 
kijken, ruiten en lampen  
	������
���
���������
�� 
Waar moet het wel in? 
Kijk op recyclemanager.nl 

Werkgroep Ho! Net ���� Kliko! September 2015 



Rengersweg 102, 9062 EJ Oentsjerk     Telefoon: 058 - 256 15 00

www.bouwbedrijfvandermeer.nl

* nieuwbouw * verbouw * onderhoud *



T e c hn i s c h  Be d r i j f

Al 100 jaar! 

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

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

V E R W A R M I N G

V E N T I L A T I E

G A S

W A T E R

S A N I T A I R

Z I N K W E R K

D A K B E D E K K I N G



De unieke locatie voor:

(Huwelijks)feesten & recepties
Vergadering en/of cursus

Feestelijke diners
Ontbijt, lunch en high tea

Picknick in het park

Elke dag voor gezelschappen op afspraak geopend

OPENINGSTIJDEN: 
Zaterdag v.a. 12.00 uur - zondag v.a. 10.00 uur

Landgoed
Stania State

Brasserie/Theeschenkerij

Rengersweg 98b - 9062 EJ Oenkerk
Tel.: 058 2562811   fax: 058 2563451
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Interview Anke van der Meer

In het aprilnummer van de Koeketromp las ik dat
kinderkoor de Accu’s dit jaar veertig jaar bestaat.
Omdat ik wel eens van het koor had gehoord
maar het nog nooit had zien optreden, wilde ik
er graag meer over weten. Hoog tijd dus voor
een interview met dirigente Anke van der Meer
uit Mûnein.

Hoe lang ben je al dirigente van het koor? 
Ik doe het nu drie jaar. Toen de vorige dirigent (Sytse Bosscha) ermee ophield, ben ik
ervoor gevraagd en het leek me heel leuk om te doen. Ik heb vroeger zelf ook bij de
Accu’s gezongen. 

Hoe is het koor ontstaan? 
Het kinderkoor de Accu’s is opgericht op 11 november 1974 door musicus Adri van
der Veen. Hij had het koor tot de zomer van 1978 onder zijn leiding. In november
1978 werd er met twee afzonderlijke koren verder gewerkt. Het koor in Gytsjerk kreeg
als dirigent Thom Hofman en het koor in Oentsjerk kwam onder leiding van Hessel
van der Laan. 

Uit hoeveel leden bestaat het koor?
Het koor is vroeger begonnen met zo’n 50 leden uit de Trynwâlden. Toen ik er zelf bij
zong waren er rond de 25 leden.  Inmiddels is het koor kleiner geworden en zingen
we met 11 zangeressen, maar het bestaat nog steeds! Het belangrijkste vind ik dat de
kinderen nog steeds kunnen genieten van het samen zingen en muziek maken!

Wat voor repertoire zingen jullie zoal? 
Het repertoire bestaat uit kinderliedjes en christelijke liedjes. We beginnen vaak met
een opwarmer, een liedje om de stem warm te maken. Daarnaast probeer ik aan te
sluiten bij de beleving van de kinderen. Wanneer het Kinderboekenweek is,
Sinterklaas of kerst moeten deze liedjes uiteraard ook even gezongen worden! Een
aantal keer per seizoen mogen de kinderen optreden. Dit gebeurt vaak in verzorgings-
tehuizen of in de kerk. Het zingen bij oudere mensen heeft mijn voorkeur, deze men-
sen zijn vaak erg dankbaar en kunnen zichtbaar genieten van het gezang van de kin-
deren.

De Koeketromp



Lampers vof
Rengersweg 22 9062ED  Oentsjerk

A.G.T.OENTSJERK
Praktijk voor additieve gezondheidstechnieken

• Semi‐orthopedische aanpassingen aan confectieschoenen
• o.a. zool en of hakverhogingen enz.
• Orthopedische – epidermische – stabiliserende steunzolen
• Bourdiol zolen (de z.g. dunne zooltjes) 
• Preventieve geneeswijze naar de methode N.A.B. Brouw
• Touch for Health

Behandeling alleen op afspraak
Telefoon: 058‐2561397

www.levenopgezondevoet.nl
E‐Mail: info@levenopgezondevoet.nl

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

leven op
gezonde
voet



Hoe oud zijn de kinderen?
Op het kinderkoor De Accu’s zitten kinderen van de basisschoolleeftijd. Wanneer ze
ouder zijn kan er gezongen worden bij The Joysingers. De kinderen komen, evenals
vroeger, uit de hele Trynwâlden: van Mûnein, Oentsjerk, Gytsjerk tot Wyns. Je merkt
dat de stemmen van de kinderen gedurende de jaren steeds sterker en krachtiger
worden. Eerst is het allemaal vaak nog spannend en wordt er zachtjes gezongen.
Gaandeweg komen de kinderen ieder met hun eigen stemgeluid steeds meer tot hun
recht.

Zingen jullie met of zonder begeleiding?
Toen ik begon met de Accu’s zongen we met de cd-speler mee. Gaandeweg heb ik een
beetje gitaar leren spelen en nu probeer ik steeds meer met de gitaar te begeleiden.

Op deze manier komen de stemmen van de kinderen be-
ter tot hun recht. We zingen trouwens niet alleen, we ma-
ken ook muziek. Dat doen we met boomwhackers. Dat
zijn gekleurde buizen die hol van binnen zijn. Iedere buis
heeft zijn eigen toonhoogte. Die gebruiken we bij som-
mige liedjes, bijvoorbeeld bij ‘Midden in de winternacht’.

Wat voor opleiding heb je, heb je iets met muziek gedaan? 
Ik ben nu net klaar met de pabo. Volgende week begin ik met een invalbaantje in
Broeksterwâld bij de kleuters, tot en met februari. Op de pabo heb ik de specialisatie
muziek gedaan omdat ik dat zelf erg leuk vind. Ik heb vroeger blokfluitles gehad,
maar verder heb ik geen muziekles gehad. Ik heb wel een stoomcursus gitaar van drie
dagen gehad die door jongens van de pabo werd gegeven. Toen ontdekte ik dat je
met een paar akkoorden al aardig mee kunt doen, en door regelmatig te oefenen
word je steeds iets beter. 

Kom je uit een muzikaal gezin? 
Mijn moeder houdt ook veel van zingen. Samen met mijn moeder en zusje zingen we
thuis graag luidkeels met verschillende liederen mee! Muziek maakt je blij en zorgt
altijd voor een gevoel van saamhorigheid, vind ik.  Mijn vader heeft een tijd gedrumd
en bespeelde vroeger een koperinstrument. Mijn moeder bespeelde vroeger de blok-
fluit en een elektronisch orgel.

Waar houd je je verder nog mee bezig?
Ik dans en zing graag. Ik ben nu gestopt met dansen, maar ik vind het nog steeds erg
leuk. Op zaterdag werk ik bij bakkerij Braaksma in de winkel. 
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Rengersweg 21 9062 EA Oentsjerk
Tel. 058 - 256 19 03

Uw adres voor:

* Vloerbedekking * Gordijnen
* Parket * Laminaat
* Binnen zonwering * Buiten zonwering
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Verder geniet ik van de clubs en tienerdiensten die ik samen met anderen mag orga-
niseren bij de kerk. Beide zijn voor jongeren vanaf de brugklas, waarbij we gezel-
schapsspellen doen en tevens samen in gesprek gaan over diverse onderwerpen. Ik
ben altijd erg benieuwd over wat jongeren vinden en wat zij geloven. En niet te verge-
ten: elke donderdagmiddag oefen ik met het koor natuurlijk!

Hoe komt het koor aan nieuwe leden? 
Dat gaat meestal via via. Via de kinderdiensten in de kerk bijvoorbeeld. Het is trou-
wens best lastig, want kinderen hebben vaak al zoveel andere dingen, sport of andere
clubjes. Maar het is heel leuk en gezellig om samen te zingen en plezier te maken. En
aan de contributie hoeft het niet te liggen: die is slechts € 36 per jaar.

Heb je nog wensen of dromen voor de toekomst?
Mijn droom voor het kinderkoor voor de toekomst is
dat het uit mag groeien en er steeds meer kinderen
samen mogen genieten van het samen zingen. Ik hoop
dat het koor nog lang mag blijven bestaan!

Anke, heel erg bedankt en veel succes!
Sietske Boonstra.

Lijkt het jou ook leuk om met de Accu’s mee te zingen? Er wordt gerepeteerd op don-
derdagmiddag van 16.30 tot 17.15 in Pro Rege. Kom gerust eens kijken!
Meer informatie bij Anke van der Meer, 06-13315090 of anke-nandy@hotmail.com.

Omdat het koor inmiddels veertig jaar bestaat willen we als bestuur van de
Accu’s zaterdag 19 maart 2016 een reünie organiseren voor alle leden, be-
stuursleden, comboleden, (groot)ouders en fans die het kinderkoor heeft ge-
kend. Dit om samen te kijken hoe de Accu’s ooit begonnen; te genieten van de
verhalen, filmpjes en opnames die er nog zijn en natuurlijk samen te zingen!
Allereerst zijn wij op zoek naar informatie, leuke weetjes, opnames etc. over het
kinderkoor de Accu’s. 
Hebt u nog iets thuis? Mail het dan naar: reunie.accus@outlook.com.

Hoe en wat precies zal o.a. op de Facebook-pagina van Kinderkoor de Accu’s
geplaatst worden. Dus bent u op wat voor wijze dan ook verbonden geweest
met het kinderkoor en wilt u op de hoogte blijven van de reünie? Like dan zeker
de Facebook-pagina!

De Koeketromp
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Nieuws van De Opstap

Het thema van de kinderboekenweek was dit jaar “Raar
maar waar”. Het thema bood allerlei mogelijkheden om
Wetenschap en Techniek de school in te halen. Als aftrap
zijn we met de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 in de bus
naar science-center NEMO in Amsterdam geweest. Onder -
weg kwamen we langs de havens, gingen we door de IJ-tun-

nel en moesten we even wachten toen er een tram voorbij kwam, maar na deze tocht
en na een korte wandeling werden we ontvangen in het museum.  

Eerst maakten we een korte verkenningstocht
door het museum en daarna kreeg iedereen
een opdrachtenblad en konden de kinderen
verschillende vormen bellen blazen, ervaren
dat zeepbellen niet altijd rond zijn, ontdekken
hoe geluid zich verplaatst, wat de rol is van
katrollen bij het ophijsen van gewicht en wat
er lekkerder zit: een spijkerstoel of een stoel
met bolletjes en nog veel meer spannende
proeven. Al met al een hele leerzame dag. 

Vervolgens konden de kinderen op school aan het werk
in het “Opstap-laboratorium”. Daar konden zij proefjes
doen met magneten, water, ballonnen en lucht.
Daarnaast was er een hoek, waar kinderen een fiets kon-
den repareren en een “sloophoek”, waar zij konden ont-
dekken hoe een computer of een mixer er van binnen uit-
ziet.

De kleuters hebben een bezoek gebracht aan Aqua Zoo.
Daar wachtten de stokstaartjes, de wasberen, de moeras-
schildpadden en de otters al op de kinderen. Ook zij
hebben een prachtige dag gehad. We hebben de kinder-
boekenweek afgesloten met een boekenmarkt. Veel boe-

ken verwisselden er van eigenaar en iedereen heeft thuis weer genoeg leesvoer om
de donkere wintermaanden door te komen.



Afhaalmenu’s voor 2 - 3 personen
voor € 17,50

Elk weekend een lopend buffet voor € 10,75
(Van tevoren reserveren)

Openingstijden:
Alle feestdagen 11.00 - 22.00 uur. Maandags gesloten.

Dinsdag t/m donderdag 16.00 - 21.00 uur
Vrijdag 11.00 - 21.00 uur

Zaterdag en zondag 11.00 - 22.00 uur

Nieuwestraatweg 2, 9061 CL Gytsjerk (Giekerk), Tel. 058 - 2563820
www.orientalgiekerk.nl



Bericht van CBS de Paadwizer

Burgemeester opent “nieuw” schoolplein en geeft een gastles
Op 28 september werd ons vernieuwde schoolplein feestelijk geopend door burge-
meester Erik Ter Keurs. De donaties van de Van der Meer-Boerema stichting en het
“Fonds Coöperatief Dividend Rabobank” maakten deze
 renovatie mogelijk. Wat fijn, dat ook een aantal ouders
geholpen heeft om van ons schoolplein weer een goede
en veilige speelplaats voor kinderen te maken. Na de ope-
ning gaf de burgemeester nog een gastles in groep 7/8. In
deze groep zijn de kinderen bezig geweest met politiek en
ze hadden veel vragen aan de burgemeester te stellen!

Op bezoek bij de Fruit-te-overtuin – groep 3/4 
Eind september maakten de kinderen van groep 3/4 een leuk uitstapje naar de Fruit-
te-overtuin aan It Medsje in Oentsjerk. De kinderen leerden dat appelen, peren, per-
ziken, pruimen en walnoten in de eigen omgeving kunnen groeien. Ook leerden ze
dat je bomen kunt herkennen aan de vorm van de blaadjes. De bewoners van It
Medsje kunnen deze tuin realiseren op een groenstrook van de gemeente in het ka-
der van het project Groenkerk/Grientsjerk. Iedereen is welkom, kom dus gerust eens
kijken!

Kinderboekenweek “Raar maar waar” 
De 61e editie van de Kinderboekenweek vond plaats van 7 t/m 18 oktober 2015. De
kick-off, met rare maar ware weetjes, vond plaats op 7 oktober. Onze school heeft ge-
durende deze week in alle groepen veel aandacht gegeven aan lezen, techniek en we-
tenschap. Kinderen van groep 1/2 zijn aan het mengen geweest met verf en leerden
dat ze van 3 kleuren 6 kleuren kunnen maken. Ook deden ze experimentjes waarbij ze
leerden wat blijft drijven, wat je kunt doen met een spiegeltje en wat er gebeurt als je
verschillende stofjes mengt. 
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MASSEY FERGUSON

Het meest complete
programma
Tuin- & Parkmachines
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Sportdag Jeugd en Gezin – Geef me de “five”!
In de week van de opvoeding, die in oktober plaatsvond, draaide het om ontmoeting
en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders, kinderen en jongeren. Onze school

vindt dit een belangrijk thema en organiseerde
daarom voor de groepen 5/6 en 7/8 een spor-
tieve activiteit in de sporthal in Oentsjerk. Om
het sporten en bewegen een extra boost te ge-
ven, konden de kinderen met hun ouders spor-
ten. Van hockeyen tot basketballen en penalty’s
schieten, er was van alles te doen. Na afloop
kon iedereen genieten van een welverdiende ge-
zonde smoothie. 

Verkeersacties op school
Onze school heeft de afgelopen weken in samenwerking met VVN verschillende ver-
keersacties gehouden, waaronder een remproef, fietscontrole en fietslessen. Op 27
oktober kregen de kinderen van groep 5/6
fietsles van twee medewerkers van de
Fietsersbond. De kinderen moesten allerlei
oefeningen doen om de fietsvaardigheid te
verbeteren. Er werd aandacht besteed aan
verkeerssituaties rondom school, de bete-
kenis van verschillende verkeersborden en
de verkeersregels. Ook deden de kinderen
oefeningen over hoe ze veilig kunnen fiet-
sen in een groep. Het was een leuke en
leerzame dag!

Schaatslessen – groep 5 t/m 8 
Ook dit jaar organiseert onze school schaatslessen voor de kinderen van groep 5 t/m
8. Deze lessen vinden plaats in de spiksplinternieuwe Elfsteden ijshal in
Leeuwarden. Gedurende vijf vrijdagmiddagen krijgen
de kinderen schaatsles om zo hun schaatstechniek te
verbeteren. Wat zou het toch mooi zijn als er deze win-
ter natuurijs komt en de kinderen nog meer schaatser-
varing op kunnen doen!

De Koeketromp
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Hobby in beeld: Schrijfcafé Trynwâlden

Als vertaler en redacteur van non-fiction boeken is het mijn werk om de woorden en
gedachten van andere mensen zo goed mogelijk weer te geven in helder en begrijpe-
lijk Nederlands. En als redactielid van de Koeketromp schrijf ik interviews, waarbij ik
zo goed mogelijk probeer weer te geven wat de geïnterviewde heeft gezegd. Dan is
het een leuke afwisseling om ook eens wat dingen voor jezelf te schrijven. Dat kun je
natuurlijk in een dagboek doen, waarin je schrijft over wat je hebt meegemaakt, wat
je denkt of wat je voelt. Maar je kunt ook gedichtjes of zo maar wat tekstjes schrijven,
naar aanleiding van iets wat je hebt gezien of gehoord. Zomaar, omdat het leuk is
een beetje creatief zijn op papier. 

Schrijfcoach Saskia de Bruin heeft het in een van haar boeken als volgt verwoord:
‘Creatief schrijven is spelen met woorden en zinnen op papier. Jezelf op een plezie-
rige manier de ruimte geven. Dichter bij jezelf en je eigen waarheid komen.’

Nu kun je dit soort dingen natuurlijk alleen voor jezelf doen, maar je kunt het ook sa-
men met anderen doen. Daarom bezocht ik een paar jaar geleden af en toe het
schrijfcafé in Heerenveen, dat werd georganiseerd door Hella Kuipers en Ingrid
Barmentloo. Je kreeg verschillende opdrachten (schrijf over iets wat je verloren bent,
schrijf een verhaal dat begint met de zin ‘Het was een donkere en stormachtige
nacht’, schrijf over het gevoel dat deze afbeelding bij je oproept, maak een gedichtje
over je lievelingskleur) en als je klaar was las iedereen voor wat hij had geschreven.
En dan ontdek je dat iedereen het op zijn eigen manier doet. Iedereen heeft zijn ei-
gen gedachten, zijn eigen verteltrant, zijn eigen stijl. Boeiend en inspirerend! 

Helaas stopte het schrijfcafé in Heerenveen na een aantal jaren. En ook al was ik er
niet elke keer bij geweest, ik ging het toch missen. Tot ik dit voorjaar bedacht dat ik
zelf ook een schrijfcafé kon beginnen in de Trynwâlden. Er moeten hier toch meer
mensen zijn die het leuk vinden om te schrijven en dit met andere schrijfliefhebbers
te delen? 

Bij BOB vonden ze het een goed idee en zo ben ik in september begonnen met het
eerste schrijfcafé. We hebben toen allerlei opdrachtjes gedaan rond het thema die-
ren. Maar het gaat elke keer weer over iets anders. Zo gaan we dit seizoen ook iets
met muziek doen en gaan we schrijven over het thema voeding. De deelnemers kun-
nen zelf ook ideeën of een thema aandragen. Lijkt het je leuk om een column te
schrijven, haiku’s te maken of een songtekst te schrijven? 

De Koeketromp
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Het kan allemaal, de mogelijkheden zijn eindeloos. En je hebt geen bijzonder schrijf-
talent nodig. Het gaat om het proces van het schrijven, niet om het resultaat.

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust een
keer meedoen. Schrijven is leuk en samen
schrijven is nog leuker!

Dit jaar is er nog een schrijfcafé op zaterdag
28 november van 10.00 tot 11.15 uur in
buurthuis BOB. De kosten bedragen € 6,00
(inclusief koffie, thee en iets lekkers). In
2016 is het schrijfcafé geopend op 23 janu-
ari, 20 februari, 26 maart en 23 april.

Meer informatie: www.sietskeboonstra.nl 
Opgave via sietske.boonstra@telfort.nl of 058-2563354.

De Koeketromp
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Kaasboerderij en SVR Camping

VOOR ’N HEERLIJK STUK BOERENKAAS GAAT U NAAR

”Johanna Hoeve”
fam. Van Eijden

Binnendijk 57, 9256 HL Rijperkerk, tel./fax: 0511 - 431944
Van jong tot zeer oude kaas en diverse kruidenkaasjes, 

w.o.  berenburg kruiden en Friese nagelkaas
Wij geven ook demonstraties kaasmaken. 

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

Lieve mensen uit de Trynwâlden! 

Na vele mooie jaren houdt de Stichting Boa Vista op met haar bestaan.

Na tien jaar kerstmarkt, waren er nog steeds trouwe donateurs. Dit heeft als resultaat
dat er nog €14.000,- overgemaakt kon worden naar de APAE in Brazilië. Teuni en
Janneke zullen er zorg voor dragen dat dit geld goed wordt besteed. Er zijn heel veel
goede herinneringen die ik graag met u deel in dit verhaal. 

- Het eerste begin bij de oprichting van de stichting Boa Vista. De naam bedacht
door Sjouke Procee die ons steeds weer inspireerde om een nieuwe stap te zet-
ten en ons met raad en daad bijstond; 

- de vele avonden, soms drie keer per week, waarop Geertje en ik door heel
Friesland en het noorden van Groningen koersten, om te vertellen over ons werk
in Brazilië, weer of geen weer; 

- Siebe Nicolai, de penningmeester van de stichting, die alle financiële zaken voor
ons regelde; 

- het toenmalig Talant, waar we altijd terecht konden voor advies; 
- Marten van Kammen die, belangeloos, ieder jaar er weer voor zorgde (altijd met

slecht weer) dat er weer een tent stond met verwarming en alles wat we nodig
hadden; 

- Anneke van der Kooi die thuis liters ‘poeiermolke’ maakte, vaak gesteund door
haar moeder; 

- de Trochreed die de warme maaltijden verzorgden voor alle vrijwilligers; 
- Snackpoint voor ‘s avonds een warme hap; 
- alle ondernemers uit de Trynwâlden niet te vergeten! Van kerstbomen tot cake; 
- groothandel Wiljan die er voor zorgde dat bij een tekort aan kerstballen, versie-

ring, een auto vol werd afgeleverd bij de tennishal, die we ieder jaar van de ver-
eniging mochten gebruiken; 

- Sietse Wijbenga die de affiches overal ophing tot ver buiten de Trynwâlden, en al-
les verzorgde wat met publiciteit te maken had; 

- de sterke mannen uit de Trynwâlden, die met takken en bomen sleepten en het
overgebleven groen ook weer afvoerden; 

- alle thuiswerksters en werkers die de prachtigste dingen maakten voor de ver-
koop.Er zijn zoveel prachtige momenten die bij dit schrijven naar boven komen;
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- een meneer die op een avond aanbelde met de woorden: werken hier de kerst-
vrouwen? Hij bracht meer dan honderd kerstballen;

- de lieve briefjes en kaartjes, de enveloppen met inhoud zonder naam die bij ons
thuis op de keukentafel waren gelegd en wat ons elke keer weer ontroerde;

- het moment dat iemand de kerstmarkt bezocht en vroeg hebben jullie daar nog
iets nodig? Wat resulteerde in een gloednieuwe aangepaste bus voor rolstoelen;

- de lieve gever uit de Trynwâlden zorgde ervoor dat we een zeecontainer met zie-
kenhuisbedden, rolstoelen, kleding enz. naar Brazilië konden sturen;

- dank aan de Wilde Ganzen die de opbrengst van de kerstmarkt ieder jaar verdub-
belde. 

Zoals u kunt lezen, er waren veel mensen die mee hielpen, mee dachten om gezin-
nen, maar bovenal de kinderen met een beperking te helpen. De avonden en de mid-
dagen waarop we als team werkten om zoveel mogelijk kerststukken en kerstkransen
te maken waren waardevol. De vele gesprekken en de vrolijkheid die er heerste, maar
ook de zorg die we deelden met elkaar.

Ik denk terug aan de gemeenteavond, toen we vroegen of iemand ook nog wat geld
overhad, omdat een kind niet mocht overnachten in het familie huis, maar buiten
werd achter gelaten samen met zijn moeder. De volgende ochtend konden we twee
huizen kopen! De moeder was tot tranen geroerd, ze begreep niet dat zo’n klein
landje, waar je in een dag doorheen kunt reizen, zulke grote dingen doet.

Dank zij u en jullie zijn er tien dagverblijven gebouwd, waar honderden kinderen met
een beperking een liefdevolle toekomst hebben. Er rijden drie busjes, dankzij uw
steun om de kinderen te halen en te brengen.Het is nu tijd, dat we plaats maken voor
andere zaken. Vooral de kleinkinderen die ons, bijna elke dag weer, een dag met een
gouden randje bezorgen.

Zo nu en dan mag ik een huwelijk sluiten in drie verschillende gemeenten. Een
prachtig en eervolle baan die ik met heel veel plezier en enthousiasme doe. Nu komt
er dus een einde aan het bestaan van de stichting Boa Vista.Tegen iedereen, ook de-
genen die niet genoemd zijn, willen we zeggen BEDANKT!

Namens de stichting Boa Vista,
Jellie de Boer.
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Veel klachten uit Trynwâlden over PsiFy

Eind augustus werd in De Groene Ster een muziekfestival gehouden waarvan het ge-
luid tot in de wijde omtrek te horen was en dat tot overlast bij bewoners van de
Trynwâlden heeft geleid. Klachten hierover werden naar de gemeente Leeuwarden, of
naar de gemeente Tytsjerksteradiel of naar de politie of naar Stichting Groene Ster
Duurzaam! gestuurd. Van deze laatste klachten is een samenvatting verschenen waar-
over ook het Friesch Dagblad en De Leeuwarder Courant hebben bericht. In dit stukje
berichten we over de klachten die bij Stichting Groene Ster Duurzaam! zijn binnenge-
komen en die tevens naar de gemeente Leeuwarden zijn verzonden. Er zijn waar-
schijnlijk ook de nodige klachten rechtstreeks naar de Gemeente gestuurd waarvan
de Stichting geen kopie ontving, het totale aantal klachten zal waarschijnlijk dus veel
hoger liggen dan hier gerapporteerd.

In totaal kwamen er 162 klachtenmails binnen. Sommige mensen klaagden over meer-
dere zaken waardoor het aantal klachten op 258 uitkwam. De meeste klachten kwamen
uit Leeuwarden, maar gelet op het aantal inwoners kwamen er naar verhouding 20
maal zoveel klachten binnen uit dorpen in de Trynwâlden. De meeste klachten gingen
over de geluidsoverlast: 42% van de klachten. Vrijwel alle klachten uit de Trynwâlden
gingen over het geluid en dan vooral op maandag. Het geluid stond erg hard, het be-
gon al vroeg, ging de hele dag door en tot in de late avond hadden mensen er last van.
Of zoals een klager verwoordde: “’t Is de laatste avond, wat ken’t ze skeele!”.

De samenvatting van deze klachten is naar de gemeentes gestuurd en naar de bestu-
ren van de betrokken verenigingen voor Dorpsbelangen met de vraag of ze mogelijk
hun invloed willen gebruiken om herhaling van de overlast te voorkomen. Wij denken
dat het beter is, en leuker blijft, als mensen geen langdurige overlast hebben van een
feestje van anderen.

Ten slotte vragen we de inwoners van uw dorp na te gaan of ze overlast hadden van
de muziek en of ze hebben geklaagd. Indien ze wel overlast hadden, maar niet heb-
ben geklaagd terwijl ze dat achteraf eigenlijk toch hadden willen doen, dan kan dat
nog steeds. Het beste kunt u dan de gemeente Leeuwarden opbellen (of naar
www.groenesterduurzaam.nl gaan) en alsnog doorgeven dat u er last van had en wilt
dat ze er iets aan doen. Vanuit de gemeenten is meerdere keren gezegd dat het aan-
tal klachten een graadmeter is voor de overlast en dat bij meer klachten er eerder
iets aan wordt gedaan. Wanneer u er last van heeft gehad, kunt u er iets aan doen!

Met vriendelijke groet,
Groene Ster Duurzaam! www.groenesterduurzaam.nl 



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

Ambachtelijk uit eigen keuken
• Vleeswaren (minder vet en meer smaak)
• Salades 
• Rollades touwgeknoopt
• Relatiegeschenken (gevar. Vleespakket)
• Kalkoen-kip-wild
• Zeeuws en fryskspek
• Grillworst (neutraal-kaas-kip)
• Turfrikke droegewoarst
• Gegrilde kippenbouten 
• Openhuis speciaal voor u (informeer naar de mogelijkheden)
• 3x Beste slagerswinkel van Friesland
• Fries Kampioen Worstmakerij 2010

En neem ook eens ons magazine ’Proef’ mee voor nog meer kookplezier.

Bauke Talsma Keurslager
Grote Breedstraat 42 Dokkum      0519-292530
Winkelcentrum Damwoude          0511-425656
Oentsjerk Van Haersmasingel 4    058-2563337
www.talsma.keurslager.nl • info@talsma.keurslager.nl
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Wie heeft op zolder nog een oude kerststal? Een kerststal waar je als kind al van ge-
noot: het bruin gevlekte schaapje, de herder met zijn schoudertas, Jozef, die een
stukje verf van zijn jas mist, Maria geknield bij het kindje Jezus in de kribbe. Of heeft
u een nieuwe kerststal in prachtige kleuren, strak vormgegeven of een kerststal uit
een ver land? Misschien is uw kerststal heel klein en fijntjes of juist groot en impo-
sant.

Het weekend voor de kerstdagen willen we verschillende kerststallen een
plekje geven in de Mariakerk te Oentsjerk. Kerststallen met een verhaal. 

Zaterdag 19 december kunt u de stal brengen; zondag 20 december is in de
Mariakerk een kerkdienst. Daarna is de tentoonstelling met hopelijk een grote varia-
tie aan kerststallen nog enkele dagen te bezichtigen. Een mooie gelegenheid voor
jong en oud om in de sfeer van kerst te komen.
De openingstijden van de tentoonstelling volgen. 

Woensdag 23 december kunt u de kerststallen weer ophalen zodat u met de
kerstdagen zelf van uw kerststal kunt genieten. 

Mocht u een kerststal beschikbaar willen stellen, dan dit graag voor 12 december
doorgeven aan: Tiety Bakker, t.bakker@pgtrynwalden.nl - Tel. 058-2894919.
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Basisscholen en peuterspeelzalen
Tytsjerksteradiel intensiveren samenwerking

(Voor een soepele overgang van peuterspeelzaal naar basisschool)

De peuterspeelzalen en basisscholen in Tytsjerksteradiel hebben gezamenlijk
een standaard overdrachtsformulier ontwikkeld. Daarmee willen zij de overstap
van kinderen van peuterspeelzaal naar het basisonderwijs versoepelen. 

Het overdrachtsformulier wordt gebruikt wanneer kinderen de peuterspeelzaal verla-
ten om naar de basisschool te gaan. Ouders en de begeleiders van de peuterspeel-
zaal brengen met het formulier de ontwikkeling van het kind in kaart. Op basis van
deze informatie kan de school beter aansluiten bij de kennis, vaardigheden en be-
hoeften van het kind.

Soepel
Het gestandaardiseerde formulier wordt door alle peuterspeelzalen en basisscholen
in Tytsjerksteradiel gebruikt. Met een soepele overdracht willen de partijen bereiken
dat alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen die past bij wat ze kun-
nen en al hebben geleerd. Doel is om elk kind uit te dagen het beste uit zichzelf te
halen. Zo verloopt de toch al spannende overgang van peuterspeelzaal naar het ba-
sisonderwijs zo soepel mogelijk.

Ouders
Ouders spelen een belangrijke rol bij de soepele overdracht. Zij gaan in gesprek met
de peuterspeelzaal: hoe heeft de peuter zich ontwikkeld op het gebied van motoriek,
taal, sociaal – emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid en spel. Hoe ontwikkelde
het zich op de peuterspeelzaal en hoe verloopt de ontwikkeling thuis? Hoe is er sa-
men de ontwikkeling van het kind gevolgd en gestimuleerd? De ouder neemt deze in-
formatie zelf mee naar de basisschool. 

Partijen
Stichting Kinderwoud, OPO Furore, PCBO Tytsjerksteradiel en de gemeente hebben
het overdrachtsformulier samen ontwikkeld. Stichting Kinderwoud is verantwoorde-
lijk voor de peuterspeelzalen in de gemeente Tytsjerksteradiel. OPO Furore is de
overkoepelende organisatie voor het openbaar basisonderwijs in Tytsjerksteradiel en
PCBO Tytsjerksteradiel is de vereniging van christelijke basisscholen.



* 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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Consultatiebureau en Jeugdteam Burgum zijn verhuisd
Het consultatiebureau en het Jeugdteam van Burgum zijn verhuisd. Vanaf 29
september 2015 kunnen ouders met hun kinderen voor een bezoek aan het con-
sultatiebureau en voor vragen over opvoeden en opgroeien voor jeugdigen tot
18 jaar terecht in het Torentje van CBS de Arke op de Tjalling H. Haismastraat
7B en 7A in Burgum.

Nieuwe locatie
Het consultatiebureau van GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg en het Jeugdteam zijn
op de nieuwe locatie aan de Tjalling H. Haismastraat onderdeel van de nieuwe
Bernecampus van Burgum. GGD Fryslân en het Jeugdteam werken graag op een loca-
tie waar kinderen, gezondheid en vragen over opvoeden en opgroeien bij elkaar sa-
menkomen, zoals bij deze Bernecampus. 

Bernecampus
Zo’n 2 à 3 jaar geleden kwamen de Gemeente Tytsjerksteradiel, de openbare basis-
school Partoer en de christelijke basisschool De Arke met het idee om een
Bernecampus in Burgum te ontwikkelen. Naast de beide scholen, het consultatiebu-
reau en het Jeugdteam maken ook de kinderopvang en peuterspeelzaal van
Kinderwoud deel uit van de Bernecampus. Daarnaast is er ook een koppeling met het
nabijgelegen zwembad.

Worstactie Korfbalvereniging DFD
Het is alweer bijna zo ver! De feestdagen en dus de bijbehorende worstactie van DFD
staat weer voor de deur. Dit jaar is de worstactie gepland op maandag 7 en dinsdag 8
december 2015. Op deze dagen kunt u vanaf 17.30 uur de leden van DFD aan de deur
verwachten met de vraag of u droge worst (van Slagerij Rijpma in Gytsjerk) wilt ko-
pen, om de korfbalvereniging financieel een steuntje in de rug te geven. Mocht u
geen behoefte hebben aan deze droge worst, dan is een eigen bijdrage ook van harte
welkom. Steunt u DFD ook?

Tot ziens op de sportvelden of in de zaal!

Met vriendelijke groet,
Sponsorcommissie DFD.



www.friesewouden.nl
T 088 512 63 00

Team 
Trynwâlden

Zo doen we dat:
• Krachtige kleine teams
• Dichtbij
• Vertrouwde gezichten

• Onze zorg, uw regie
• 24 uur per dag
• Ook specialistische zorg

De Friese Wouden 
werkt samen met u 
aan de beste zorg

De Friese Wouden: 
Huishoudelijke hulp, Verzorging, Verpleging,  
Specialistisch Centrum, Wonen, Servicepakket pluZ.
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Traverse Trynwâlden!

Als inwoner van de Trynwâlden moet mij iets van het hart: In 2011 is in de
Trynwâlden een uniek project gerealiseerd; de Traverse Trynwâlden. Een project, be-
dacht door de Provincie, Gemeente en de bewoners, om de verkeersonveiligheid in
de Trynwâlden aan te pakken.  Een project dat gebaseerd is op zogenaamde “shared
spaces”! Echter, doordat auto-mobilisten niet weten wat nou wel en wat nou niet
mag op dit stukje weg, is het er helemaal niet veiliger op geworden! 

Als dagelijks, fietsend gebruiker van dit stukje weg wordt ik elke dag óf bijna aangere-
den op de rotonde, óf met obscene gebaren bestookt, óf  agressief gepasseerd op de
rijbaan met hoofdschuddende bestuurders achter het stuur en wordt er zeker door
bijna alle bestuurders geen voorrang aan fietsers van rechts verleend wanneer die
vanuit Gytsjerk, kruispunt Rinia van Nautaweg oversteken richting Oentsjerk. Zelfs de
mensen uit eigen dorpen weten niet altijd wat wel en niet is toegestaan. Hoog tijd
om daar eens wat aan te doen! Probleem is alleen; het is nou juist niet de bedoeling
om meer verkeersborden te plaatsen! 

Daarom mijn oproep aan iedereen die gebruik maakt van de Traverse
Trynwâlden, met name de bestuurders van motorvoertuigen en alle anderen die
dit stuk verkeersweg niet begrijpen; leer je theorie opnieuw! Als er geen ver-
keersborden staan, gelden de algemene verkeersregels. Dat houdt in dat ver-
keer van rechts en aan verkeer op de rotonden binnen de bebouwde kom, dus
ook fietsers, voorrang verleend moet worden. Bovendien is onze plek om deel te
nemen aan het verkeer juist op die rijbaan dus niet op de stoep!  Omdat de
mensen die aan deze stoep hun oprit of ingang van de winkel hebben, niet voor-
bereid zijn op snel verkeer op de stoep.

Nu is het zo, dat de stoep in de Trynwâlden een zogenaamde fietsstoep is. Dat houdt
in dat wij, wanneer wij niet te hard fietsen en misschien oud of juist heel jong zijn,
gebruik mogen maken van deze fietsstoep. Allemaal in het teken van de veiligheid
van deze kwetsbare verkeersdeelnemers. Dat dit de afgelopen jaren veelvuldig is ge-
daan door vrijwel alle fietsers en er bijna geen gebruik werd gemaakt door fietsers
van de rijbaan, betekent niet dat wij ook niet op die rijbaan thuishoren. Obscene ge-
baren en opzettelijk (bijna) aanrijden van fietsers “omdat deze niet op de rijbaan
zouden mogen” is dus héél ongepast en in zijn geheel onjuist in praktijk brengen van
de algemene verkeersregels. Bij de fietsstoep staan namelijk helemaal geen borden
die aangeven dat het een fietspad is.



��	���	������	������


�
��
���
��	
����������
�
���������������������
������

��������
�������
�����������	����������������������������������
��

����������������������������������
�������
�������
���	������������������

����������
��������������������������������

�
��
���
��	
����������
�
������	�������������

����������
����������
����
������

�������
���	���
�����



De Koeketromp

41

Onze kinderen krijgen verkeerslessen op school over “onze” Traverse. Zij weten beter
hoe het in de Trynwâlden met de verkeersregels werkt dan menig volwassene.
Misschien daarom ook goed voor een ieder die morgen weer in of op zijn motorvoer-
tuig stapt. Neem even een kopje koffie, zoek op internet: http://www.youtube.com/
watch?v=S_tew0SrB_A&feature=youtu.be of http://paadwizer-oentsjerk.nl/nieuws/8483
en neem even tien minuten de tijd voor een stukje theorie, die elke weggebruiker pa-
raat zou moeten hebben. Dan wordt het voor onze kinderen en ouderen een stuk vei-
liger op de Traverse Trynwâlden. Bij deze wil ik ook alle fietsers van de Trynwâlden
oproepen; massaal op de rijbaan te gaan fietsen. Dit geeft een statement aan alle
motorvoertuigen dat ze op onze “shared spaces” maar rekening met ons moeten gaan
houden en bovendien helpt het verkeerremmend waardoor het veiliger oversteken is
voor alle mensen in de Trynwâlden. Ik zeg, Doen!

Baukje Pasma-Wiel.

Team Tytsjerksteradiel Noord is er voor de kleine en de grote mens, het dorp, de
buurt, instelling of organisatie. Kortom: voor jou. Wij zijn nieuwsgierig naar jou! 

Je kunt veel zelf, toch heb je soms net een steuntje in de rug nodig. Omdat je het
even niet ziet zitten, omdat je niet weet hoe je verder moet, omdat je een geweldig
leuk idee hebt voor je dorp of wijk, maar niet weet hoe je dit aan kan pakken. Of mis-
schien loop je als club of vereniging tegen zaken aan waarbij je graag wilt dat iemand
mee denkt. Dan zijn wij er!

Ben jij nieuwsgierig naar ons? Spreek ons aan als je ons ziet of neem eens contact op!

We zijn tot eind 2015 te vinden op de volgende locaties: 
• Dinsdag 14.00-16.00 uur in Skewiel, Frisiastate 23 te Oentsjerk
• Donderdag 10.00-12.00 uur in It Maskelyn, Easter Omwei 5 te Hurdergaryp

Onze website: www.kearn.nl/team-noord 
Ons e-mailadres: teamnoord@kearn.nl
Ons telefoonnummer: (0511) - 46 52 00

Onze website: www.tichtbyelkoar.nl/dorpenteam
Ons e-mailadres: tdnoord@dorpenteamtdiel.nl 
Ons telefoonnummer: 14 0511.



Kompas vlaggen en masten  |  Rengersweg 26, 9062 ED Oenkerk  |  Telefoon: (058) 256 36 68
E-mail: info@kompasvlaggenmasten.nl  |  www.kompasvlaggenmasten.nl

• Reclameborden
• Gevelbelettering
• Autobelettering
• Wandbekleding
• Vlaggen webshop

• Vlaggenmasten
• Lichtmasten
• Reclameframes
• Vlaggen
• Spandoeken

Waarom ver weg zoeken als u dichtbij terecht kunt!

Kompas is de totaalleverancier voor al uw reclame uitingen. 
Ook voor uw vlag, canvasdoek of foto op ieder gewenst 
materiaal met een persoonlijke boodschap kunt u bij ons terecht. 
Kom eens langs voor de mogelijkheden.



Agenda vrouwen van nu

Woansdei 2/12/2015 Gespreksgroep 55+   It Skewiel te Oentsjerk  (10 oere);
Woansdei 9/12/2015 Krystworkshop;
Tiisdei 15/12/2015 Breicafé in het Wapen van Friesland te Oentsjerk (9.30 oere);
Woansdei 16/12/2015 Breicafé in het Wapen van Friesland  te Oentsjerk (19.30 oere);
Tongersdei 17/12/2015 Krystkofjetafel in de Trochreed te Readtsjerk;
Tiisdei 5/1/2016 Kofjemoarn ‘ Gebruiken van vroeger en nu  rond oud en

nieuw Wapen van Friesland te Oentsjerk  (9.30 oere);
Tiisdei 12/1/2016 Breicafé in het Wapen van Friesland te Oentsjerk  (9.30 oere);
Tongersdei 14/1/2016 Workshop Fotoboekje in vintagestijl door Geertje Deelstra; 
Woansdei 20/1/2015 Breicafé in het Wapen van Friesland te Oentsjerk  (19.30 oere);
Tongersdei 28/1/2016 Jierfergadering mei lêzing  fan Fier Friesland in ‘t Skewiel te

Oentsjerk (19.45 oere).

Mei freonlike groetnis,
Janke Wijbenga-Nijdam
De Tille 18
9061 Gytsjerk
till. 058-8433441

Activiteitenaanbod BOB 
November/december

Kinderactiviteiten 
NOVEMBER 
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Sinterklaasintocht 

Wanneer: zaterdag 21 november 
Tijd: 14:00 uur knutselen (Mijter maken) + iets lekkers bakken

15:00 uur Sinterklaasintocht
16:00 uur Disco

Opgave voor het knutselen en iets lekkers bakken: info@kafee.nl 



www.friesewouden.nl

? ? ? ?? ?

Maak jij graag mensen blij en heb je wat tijd over? Dan kan De Friese 
Wouden jouw hulp goed gebruiken! We zijn op zoek naar vrijwilligers 
voor het vervoer van cliënten van en naar de dagverzorging/dagbehan-
deling van woonzorgcentrum Berchhiem in Burgum. Ook zoeken we 
vrijwilligers die willen helpen in de huiskamers, bij de kerkdiensten of 
bij de activiteitenprogramma’s. Je reiskosten worden vergoed.

Vrijwilligers kunnen zich melden bij:
Hetty Thomson
T 0511 467500
E hetty.thomson@friesewouden.nl

 



Jong en Oud Koken Samen; Crêpes festijn!
Wanneer: zaterdagmiddag 28 november
Locatie: keuken BOB gebouw te Oentsjerk 
Kosten: €19,50 (incl. BTW) per ouder met kind vanaf 6 t/m 11 jaar. 

Incl. koffie/thee/limonade en lesmateriaal. 
Opgave of meer informatie: 06- 50201801 of mail naar sannejager@gmail.com 

DECEMBER 

Kinderdisco BOB
Minidisco 
Wanneer: zaterdag 12 december
Tijd: 17:00 tot 18:00 uur 
Leeftijd: 3 t/m 6 jaar
De entree is gratis 

Kinderdisco 
Wanneer: zaterdag 12 december 
Tijd: 19:30 tot 21:00 uur 
Leeftijd: vanaf groep 3 t/m groep 8 
De entree is gratis
Wilt u uw kind geld meegeven naar de disco? €200 is ruim voldoende

Kerst bloemfrutsel maken van natuurlijk materiaal
Wanneer: vrijdag 18 december 
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar
Tijd: 14:15 tot 15:45 uur
Kosten: €7,50 (incl. materiaal, ranja en koekje)
Opgave voor 13 december bij Jieka Toren. 
Email: jiekatoren@hotmail.com 

Tienerwerk BOB 
IEDERE VRIJDAG MIDDAG TEENZ MIDDAG
Iedere vrijdagmiddag kun je in het BOB gebouw terecht om gezellig met elkaar te
 gamen, muziek draaien en lekker chillen! 
Tijd: 14:00 – 17:00 uur
Leeftijd: 10 t/m 15 jaar 
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IEDERE VRIJDAGAVOND TEENZ SOOS 
Iedere vrijdagavond kun je in het BOB gebouw terecht om gezellig met elkaar te
 gamen, muziek draaien en lekker chillen
Tijd: 19:30 – 21:30 uur
Leeftijd: 12 t/m 16 jaar

NOVEMBER 

Teenz Koken: Fingerfood 
Wanneer: zaterdag 7 november 
Tijd: 17:00 – 19:30 uur 
Leeftijd: vanaf 12 jaar
Locatie: keuken BOB gebouw te Oentsjerk 
Kosten: €15,00 (incl. BTW) 
Opgave of meer informatie: 06- 50201801 of mail naar sannejager@gmail.com 

Meidenavond BOB

Deurhanger van vilt pimpen 
Wanneer: vrijdag 27 november 
Tijd: 19:30 – 21:30 uur 
Leeftijd: 10 t/m 15 jaar 
Kosten: €2,50 
Opgeven: meidenwerkbob@outlook.com of bel: 058- 256 2882

DECEMBER 

Meidenavond BOB

Kerst decoraties fröbelen van verschillende materialen 
Wanneer: vrijdag 18 december
Tijd: 19:30 – 21:30 uur 
Leeftijd: 10 t/m 15 jaar 
Kosten: €2,50 
Opgeven: meidenwerkbob@outlook.com of bel: 058- 256 2882
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Heeft u last van eelt, likdoorns, ingegroeide nagels of iets dergelijks?
Neemt u dan eens contact op met

Liesje Dantuma-Hansma
Certificaat Voetverzorging bij Diabetici

Douwelaan 80 • 9062 EN Oenkerk • Telefoon: 058 - 2562198
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Niets menselijks is een hond vreemd

‘Het is soms net of mijn hond mij begrijpt. Hij springt zelfs voor mij in de bres, be-
schermt me.  Het is soms net een mens.’ En dus behandelen sommige mensen hun
hond als een mens. Dat is het niet en wordt het ook niet. Daar kunnen we kort over
zijn. Maar ik ga ze wel een stukje tegemoet komen, zonder dat ik ze overigens gelijk
geef. Ik leer ook, beetje bij beetje, omdat ik mezelf steeds blijf afvragen ‘waarom?’
Niets gebeurt zonder reden en ik heb de neiging, niets menselijks is mij vreemd,
hierin bij voorkeur wetenschappers (feiten) te volgen in plaats van gelovers (emo-
ties), na eerst mijn eigen afwegingen te hebben gemaakt.

In grote lijnen betogen mensen als Darwin en ook Frans de Waal na onderzoek, dat er
geen funda-menteel verschil is tussen de mens en hogere zoogdieren voor wat be-
treft hun verstandelijke vermogens. Ons moreel besef komt voort uit sociale instinc-
ten die van belang waren/zijn voor overleving van de groep. ‘Dat zie je bij alle soorten
die op samenwerking moeten kunnen vertrouwen, zoals primaten, olifanten en wol-
ven. Het meevoelen met anderen, empathie, is de basis voor al het moreel hande-
len.’  Zo gaat een hond met een soortgenoot die gewond is, voorzichtiger om dan
met een gezonde soortgenoot. 

Als een olifant sterft of wordt verdoofd, reageren de andere olifanten door te trom-
petteren en proberen het dier met hun slurf aan te duwen, weer op de been te hel-
pen. Dat beperkt zich niet alleen tot de eigen kudde. Chimpansees helpen zieke en
zwakke soortgenoten. Van dolfijnen is bekend dat ze soortgenoten helpen en zelfs
mensen. Het medeleven met en het helpen van de ander is weliswaar de kern van
onze menselijke moraal, maar heeft een veel langere, en zeker niet voor de mens ex-
clusieve evolutionaire geschiedenis. 

Het is niet ons menselijke alleenrecht. Morele regels dienen om de samenwerking en
onderlinge steun binnen een sociaal levende groep te bevorderen. Ze functioneren
als een sociaal contract. Tijdens de evolutie is het elkaar helpen voortgekomen uit
het zorggedrag van ouderdieren voor hun nakomelingen. Vervolgens werd dit uitge-
breid tot soortgenoten en werd sympathiseren met de ander een doel op zich.
Tenslotte werd dit product van miljoenen jaren evolutie een hoeksteen van de men-
selijke moraal, die pas recentelijk (op de tijdschaal) een paar duizend jaar geleden,
in religies is opgenomen. Het is overigens cynisch dat het hebben van een gemeen-
schappelijke vijand de sterkste prikkel voor het gemeenschapsgevoel (veiligheid) is. 



DE LEKKERSTE KOEK
VINDT U BIJ  DE
NEDERLANDSE

KOEKKAMPIOEN!

Ambachtelijke bakkerij Braaksma - Van Haersmasingel 2 - Oenkerk
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Een mechanisme waar veel (wereld)leiders misbruik van hebben gemaakt en nog
steeds maken. Lees de krant er maar op na.

In testen is tussen atheïsten en gelovigen geen significant verschil te vinden over
morele keuzes. Volgens de Waal denkt de mens meestal helemaal niet na over mo-
rele acties. Er wordt meestal snel en instinctief,  dus biologisch, moreel gehandeld
en pas daarna wordt er een morele reden bij gezocht. Het berust op onbewuste, bio-
logische en universele waarden. Dit morele gedrag bij mensen is al vroeg in de ont-
wikkeling zichtbaar, wat samen met het moreel gedrag bij dieren een argument is
voor de biologische basis van dit gedrag. Heel jonge kinderen troosten instinctief fa-
milieleden die pijn of verdriet hebben. Chimpansees troosten elkaar. Honden troos-
ten mensen, springen voor ze in de bres,  doen iets voor ze, omdat ze tot dezelfde
roedel behoren. Bij herhaling, spontaan, zonder dat daar een beloning tegenover
staat.  Als je dat nu weet ga je met nog meer bewondering met je hond om. En vooral
ook met respect. Er zit geen opwindmechanisme in waardoor je altijd van alles van
hem kunt vragen. En nee, het is geen mens. 

Ik citeer met graagte uit ‘Wij zijn ons brein’ van Dick Swaab en verwijs met hetzelfde
plezier naar onderzoekers als Charles Darwin en Frans de Waal. Het zijn twijfelaars,
die gingen zoeken en vonden. Ik ben nog steeds een twijfelaar. Heb de hersens niet
voor onderzoek, maar kan wel de aannemelijkheid van onderzoeksresultaten beoor-
delen. Denk ik. 

Albert Schaafsma.

Mededeling van Dorpsbelangen

De vereniging voor Dorpsbelangen Oentsjerk wil graag met de bewoners communice-
ren en bij belangrijke zaken hun mening horen. Wij doen dit tot nu toe via de buurt-
verenigingen en een enkele keer huis aan huis. Echter buurtverenigingen worden op-
geheven waardoor we nog maar een beperkt aantal buurtverenigingen kennen. 

Het gevolg hiervan is dat bij belangrijke zaken, we uw mening huis aan huis vragen,
zoals laatst met de scholen. Echter dit is veel werk en brengt kosten met zich mee.
Heeft u een buurtvereniging, die nog niet bekend is bij ons, meldt u dan aan.

Wij zullen voor een groter bereik een facebookpagina openen. Bent u geïnteres-
seerd in wat er leeft en gebeurt kijk dan op onze facebookpagina.

Bestuur Dorpsbelangen.



• Financiële administratie
• Loonadministratie
• Omzetbelasting
• Inkomstenbelasting
• Jaarrekening
• Advisering

Achterdyk 4, 9061 CZ Gytsjerk
Tel. : (058) 256 23 20 • Fax: (058) 256 17 95
E-mail: wassenaar-administraties@planet.nl
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Servicerubriek

Gemeente Tytsjerksteradiel/Burgum verkort nummer 140511
Open: Maandag: 12.30 uur tot 16.30 uur • 18.30 uur tot 20.00 uur
Dinsdag, woensdag en vrijdag: 09.00 uur tot 16.30 uur
Donderdag: 09.00 uur 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; M.S. Reitsma: 058-2562862; 
J.W. Wijnstra: 058-2561291. Spoednummer: 058-2561606.

Voor spoedgevallen na 17 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
Voor 10 uur bestelde medicijnen (liefst via website, of telefonisch, of in het kastje) na
2 werkdagen afhalen tussen 10-10.30uur en/of 15.30-17uur.

Tandarts
Tandartsenpraktijk Oenkerk, Frisiastate 2, 9062 GX,  Oentsjerk.  
www.tandartsenpraktijkoenkerk.nl

Skewiel
Frisiastate 23, Oentsjerk, 058-2564141

Ergotherapie
Petra Degen/Anne Hoekstra, Zorggroep Tellens, locatie Skewiel Trynwâlden, Frisiastate
23, 9062 GX Oentsjerk, 2564141, ergoskewiel@zorggroeptellens.nl

Fysiotherapie & manuele therapie
Caroline P. Giesberts, Rengersweg 71, Oentsjerk, 058-2563034
www.fysiogiesberts.nl



Heemstrasingel 8 / 9062 GG Oentsjerk
tel.: (058) 256 12 30 / mobiel: 06 - 516 277 40
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Fysiotherapie, manuele therapie, bekkenfysiotherapie en sportfysiotherapie
T-MED fysiotherapie. Frisiastate 23a, Oentsjerk, (tel. 2563025).
info@t-med.nl./www.t-med.nl

Mensendiecktherapie
N. Klarenbeek, Wynzerdyk 11, 9062 GP Oentsjerk, (tel. 2561013), 
www.oefentherapieoentsjerk.nl. Behandeling na afspraak.

Logopediepraktijk en dyslexiespecialist primair onderwijs
Femke de Vries, Frisiastate 23, Oentsjerk, (06-14835678)

Yogastudio Balans tevens praktijk voor massage en massagetherapie
Janneke Reijenga, It Heechhout 16, Gytsjerk, (tel. 2563246).
www.yoghastudiobalans.onzezaak.nl

Psychologenpraktijk
Drs. J.A.P. Lodder, De Mieden 14, Oentsjerk, (tel. 2561867).

Dierenartsenpraktijk Hurdegaryp-Gytsjerk-Veenwouden
Westeromwei 71, Hurdegaryp, (tel. 0511-472064). 
Spreekuren: maandag t/m vrijdag: 08.30-09.00 uur en 16.30-17.30 uur.

Woensdagavond: 19.00-19.30 uur en volgens afspraak.

Stichting Vriendenkring Samuel 
R. van Nautaweg 3, Gytsjerk (voormalige zuivelfabriek). Verzamelen en verkoop van
tweedehands goederen.
Open: wo van 13.30-17.00 uur; vrij van 19.00-21.00 uur; za van 10.00-12.00 uur en van
13.00-15.00 uur. (tel. 2562017). De goederen t.b.v. het kinderhuis Samuel kunnen op
uw verzoek worden afgehaald door dhr. G. Kingma, Oentsjerk (tel. 2562108), of dhr.
F. de Vries, Mûnein, (tel. 2562577).

Buurtzorg Trynwâlden
Rinia van Nautaweg 3K, 9061 AA Gytsjerk (06-83799488).
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