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Van de redactie
De wok
Gisteren naar de wok geweest met het hele gezin en de Sleijfers. De kinderen gaan
graag uit eten. Uit het aantal aanvragen zou je concluderen dat wij zeker niet kunnen
koken. Gelukkig zijn we in goed gezelschap want de parkeerplaats stond vol met auto’s
van gasten. Allemaal knoeiers in de keuken! Terwijl ik de auto vlot achteruit parkeerde,
renden de kinderen naar de ingang. Ik hees mijzelf uit de wagen, zo stijf als een plank,
en strompelde er achteraan. Bij de oefenwedstrijd van mijn dochters elftal, een dag
eerder, was ik ingedeeld als grensrechter. Het veld bleek kunstgras, dus keihard, wreed
en ongeschikt voor mijn botten. Een veteraan moet ver van kunstgras blijven want
sprintjes langs de lijn kosten je de gewrichten.
Een aantal jaren geleden moest ik mijn dochter ophalen van de opvang. Zij zat boven
op het klimrek in de tuin. Het was prachtig weer. ‘Moet je kijken pappa, wat ik kan’.
Met vooral oog voor de prachtige kinderjuf riep ik: ‘pappa kan ook een kunstje’. Ik zette
de handen op de rand van de picknicktafel en bracht mijzelf voorover in balans. De
neus bijna op het blad, de benen in lijn gestrekt achter het lichaam. In mijn ijver om
de juf te imponeren, verloor ik mijn evenwicht en moest ik afzetten om niet op m’n
gezicht te crashen. Benngg! Mijn been sloeg op de scherpe rand van het bankje naast
de tafel. Een paardenkus! ‘Wat is pappa nog lenig’, zei de juf, terwijl ik pijn verbeet en
deed alsof er niets aan de hand was. Maar zeker veertien dagen last gehad.
De kinderen stonden al te trappelen bij de balie toen ik binnenkwam. Met rammelende buik want zij hadden hun honger gespaard om er eens flink tegenaan te kunnen.
Eerst betalen! Terwijl mijn vrouw stond te pinnen van mijn rekening, zaten zij aan tafel
al te fantaseren over het menu. En voordat wij een drankje konden scoren, hadden de
kids allemaal een flink bord voorstaan. Er werd zeker flink opgeschept want zij werden
met hun eetlust nog gecomplimenteerd door de eigenaar. Lekkel! De oplettende
Chinees weet precies wat er doorgaat. En dat zonder telraam.
Hij vertelde dat zijn kinderen verplicht zijn, in zijn oude dag te voorzien. Verplicht zelfs
om de zaak over nemen om vervolgens voor de ouders te zorgen. De beste pensioensverzekering in zijn ogen. En toen ik na afloop moeizaam en stram omhoogkwam, keek hij mij meewarig aan en vroeg zich hardop af wanneer ik dan met pensioen
zou gaan. Hoogste tijd zeker om rustig aan te doen? Dus ga ik binnenkort met mijn
kinderen om tafel; eens checken wat ze kunnen overnemen. Ik kijk er al naar uit.
Gerard Klijn
Inleverdatum kopij volgende nummer: 21 JUNI 2019
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Interview Klaas Wiersma
Sinds begin vorig jaar is Klaas Wiersma vrijwillige boswachter op het eiland
Schiermonnikoog. Hoe word je dat, vrijwillige boswachter, en wat houdt dat precies in? En waar houdt Klaas zich nog meer mee bezig? U kunt het lezen in dit
interview!
Hoe kwam je er zo bij om vrijwillige boswachter te worden
en bij welke organisatie doe je dat?
Ik ben boswachter bij Natuurmonumenten. Ik ben al sinds 1980
lid van die vereniging. We woonden toen in Callantsoog, waar ik
politieagent was. Je hebt daar een heel mooi natuurgebied, het
Zwanenwater. Ik werkte regelmatig samen met Natuurmonumenten als het ging om toezicht, bijvoorbeeld in de
broedgebieden en bij stroperij. Toen ik drie jaar geleden met
pensioen ging, kwam er ruimte voor nieuwe dingen. Bij
Natuurmonumenten is altijd plek voor vrijwilligers; de vereniging draait voor driekwart op vrijwilligers.
Hoe lang ben je politieman geweest?
Ik heb 45 jaar bij de politie gewerkt. Eerst 20 jaar uniformdienst in Friesland en NoordHolland, daarna was ik 25 jaar actief als rechercheur bij verschillende onderdelen van
de Landelijke Eenheid met als standplaats Zoetermeer.
Hoe kwam je nu op Schiermonnikoog terecht?
Nadat ik gestopt was met mijn werk heb ik eigenlijk direct gezocht naar leuk vrijwilligerswerk. Er werden boswachters gevraagd voor Drenthe, daar heb ik één jaar gewerkt.
In het Fochteloërveen, in het gebied rond Veenhuizen en in het esdorpenlandschap
rond Norg. Het is heel mooi daar, maar omdat ik echt iets met kust, zee en eilanden
heb, heb ik toen toch aangegeven: als er een plekje op Schiermonnikoog vrijkomt, wil
ik daar wel heen. Sinds begin vorig jaar ben ik daar nu werkzaam als boswachter.
Wat heb je met de kust en de eilanden?
De zee, de kust trekt altijd. In de jaren zeventig heb ik in
het toeristenseizoen op de Waddeneilanden gewerkt. Op
alle eilanden, niet alleen op Schiermonnikoog. Vervolgens
ben ik zes jaar in Callantsoog aan de slag gegaan, de
plaats waar twee van onze drie kinderen zijn geboren. Ik
ben er altijd al betrokken bij geweest. In de vakanties gaan
we daarom ook vaak naar zee. Niet zozeer de eilanden,
maar ergens aan zee, in Nederland of elders.
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Wat houdt het boswachteren precies in?
De belangrijkste taak van een vrijwillige boswachter is het gastheerschap. Mensen vertellen over de natuur, over de dieren, voorlichting geven. Je spreekt mensen aan op je
ronde. Het meest gebruik ik daarvoor de fiets, en voor het strand maak ik gebruik van
een 4x4 terreinauto. Daarmee kun je naar het uiterste puntje van het eiland rijden. Ik
geef nog geen excursies, maar dat ga ik later zeker nog doen.
Wat is het verschil met het werk van de betaalde boswachters?
De betaalde boswachters zijn meer met het beheer bezig, dat doen ze door de week.
In het weekend komen de vrijwillige boswachters. We werken met vier vrijwilligers die
beurtelings in de weekenden dienst hebben, van vrijdag t/m zondag.
Blijven jullie daar dan ook overnachten?
Ja. Voorlopig overnachten we nog in een hotel, maar dat gaat binnenkort veranderen.
We krijgen dan een eigen verblijf op het eiland. Helemaal prachtig natuurlijk. Voor de
toezichtstaak ben ik BOA: buitengewoon opsporingsambtenaar voor milieuovertredingen. Ik kan zo nodig corrigerend optreden, bijvoorbeeld als mensen broedgebieden
betreden en verstoren, eieren rapen, afval storten of hun hond los laten waar dat niet
is toegestaan.
Zit er veel wild op Schiermonnikoog?
Er zijn geen reeën of iets dergelijks, maar heel veel ganzen, vele soorten eenden en
alle bekende weidevogels. En niet te vergeten de vele kleine zangvogels. Afgelopen
weekend zag ik grote aantallen bergeenden met die prachtige kleuren. Bergeenden
broeden in konijnenholen, maar wegens een tekort aan konijnen op Schiermonnikoog
zijn de bergeenden op zoek naar alternatieven.
Hoe vaak ben je aan het werk?
Gemiddeld één keer per maand, altijd in het weekend. In januari heb ik extra geholpen met het rapen en verzamelen van plastic afkomstig van de in zee gevallen containers. Een gigantische klus trouwens. Enkele weken geleden waren we opnieuw met
ongeveer 70 vrijwilligers bezig om het strand op te ruimen. Hoewel het strand nu
opgeruimd lijkt zijn we nog lang niet klaar, er ligt nog heel veel plastic onder het zand.
De wind blaast er een laagje zand overheen, waardoor het plastic heel moeilijk terug
te vinden is. Het zal nog wel een tijdje duren om dat allemaal op te ruimen.
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Wat vind je zo leuk aan het boswachter zijn?
Het contact en de beleving van de natuur. De ruimte, de stilte. Daar kan ik enorm van
genieten.
En wat zijn de minder leuke dingen?
Tot nu toe zijn die er niet. Het is echt een jongensdroom van mij. Toen ik klein was
wilde ik politieman, brandweerman of boswachter worden. Twee daarvan heb ik weten
te bereiken. Dat is toch geweldig?
Heb je wel eens iets bijzonders meegemaakt?
Ik heb met verwondering en verbazing gekeken naar de spontane hulp van mensen uit
werkelijk het hele land om behulpzaam te zijn bij de containerramp. Dat mensen
geraakt zijn en in actie komen om te helpen. Maar ook op andere momenten zie ik dat
Natuurmonumenten een beroep kan doen op vrijwilligers waaraan steeds door vele
vrijwilligers gehoor wordt gegeven.
Waar hou je je verder nog mee bezig?
Enkele dagen per maand geef ik les op de Politieacademie en de Koninklijke
Marechaussee in Apeldoorn. Dat doe ik inmiddels al een jaar of tien. Op die manier
geef ik mijn kennis en ervaring door aan nieuwe collega’s. Verder ben ik enkele jaren
geleden samen met Geeske Wind gestart bij Theater Veder waarbij we eenvoudige
voorstellingen geven aan mensen met dementie. In die voorstellingen ben ik ook boswachter.
Wat doe je dan precies?
We maken gebruik van de herinneringen die mensen hebben aan vroeger. Zo heb ik
een oude landkaart van Nederland die velen van hen nog wel kennen van school. Die
hangen we dan op en samen met hen komen er dan allemaal herinneringen naar
boven, vakanties en liedjes van vroeger, vertellingen enzovoort. Ze leven daar helemaal van op. Dankbaar werk is dat.
Klaas, bedankt en heel veel succes!
Sietske Boonstra
Ook geïnteresseerd in vrijwilligerswerk voor Natuurmonumenten?
https://www.natuurmonumenten.nl/
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Een nieuw avontuur op Heemstra State
Wellicht is het al bij u bekend… maar vanaf 1 juni is It Aventoer eigenaar van dienstencentrum Heemstra State. Maar wat zijn onze
bedoelingen en hoe zien wij de toekomst van Heemstra State?
Laten we bij het begin beginnen. In 2016 gaf Patyna aan dat zij al
jarenlang dienstencentrum Heemstra State met verlies aan het
draaien zijn. Zij vullen de tekorten aan met zorggeld en dat is niet de bedoeling. Er
moet een oplossing komen. Diverse partijen uit de Trynwâlden (PGT, It Aventoer,
gemeente, Dorpsbelangen) hebben samen met Patyna de koppen bij elkaar gestoken
in een projectgroep. In 2018 was er sprake dat PGT het over wilde nemen, maar dit
ging uiteindelijk niet door.
Toen werden de ogen in juni 2018 op ons gericht. Willen jullie het niet overnemen? Tsja,
daar moesten we wel even goed over na denken. Wij zijn al sinds 2008 betrokken bij
Heemstra State. Dagelijks werken onze mensen met een beperking in het dienstencentrum. Ze doen werkzaamheden als koffiezetten en kopjes klaarzetten, afwassen, tafels
indekken en schoonmaken. Voor hen is het een prachtige plek om te werken. Door het
werk ontmoeten ze veel mensen, hebben ze een praatje en worden ze bijvoorbeeld herkend in de supermarkt. Al met al een hele waardevolle dagbestedingsplek.
Naast dat wij mensen met een beperking o.a. dagbesteding en 24-uurszorg bieden,
zijn wij ook echte Trynwâldsters. Wij beseften ons dat Heemstra State niet alleen
waardevol is voor onze mensen, maar ook voor de hele gemeenschap. Wat een gemis
als het dienstencentrum sluit, want dat zou er gebeuren als er geen koper of oplossing gevonden werd.
Wij kunnen ons voorstellen dat niet iedereen regelmatig in Heemstra State komt. Dus
even voor uw beeldvorming wat er zoal gebeurt op Heemstra State: restaurantservice
door Bij Vera, diverse verenigingen komen er samen (o.a. biljartvereniging, Vrouwen van
Nu, Ryk troch Muzyk), kerkdiensten, trombosedienst, logopedist, schoonheidsspecialist, pedicure, kapper, vergaderingen van diverse bedrijven, cursussen, inloopspreekuur
zorg & ondersteuning in Trynwâlden van NAH zorg, Dorpenteam, Patyna en Tirza en zo
kunnen we nog wel even doorgaan. U hoort het al, voor veel mensen in de Trynwâlden
heeft dienstencentrum Heemstra State een belangrijke maatschappelijke functie.
De combinatie van een waardevolle dagbestedingsplek voor onze mensen met een
beperking en de grote maatschappelijke waarde voor de Trynwâlden heeft ons er toe
doen besluiten dat wij de uitdaging aan willen gaan om Heemstra State, samen met
de gemeenschap, open te houden en te behouden voor de toekomst. Wij willen dat
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zorgboerderij It Aventoer geen enkel risico zal lopen, daarom houden we It Aventoer
volledig bedrijfsmatig gescheiden van dienstencentrum Heemstra State.
We richten een stichting op en deze stichting heeft de taak om Heemstra State te
exploiteren en financieel gezond te maken. Het stichtingsbestuur zal bestaan uit
betrokken Trynwâldsters die beslissingen durven te nemen en ondernemend durven
te denken. Er zullen bepaalde dingen veranderen. Wat vroeger altijd kon, kan nu niet
meer met die vanzelfsprekendheid. We proberen transparant te zijn en te laten zien
waarom we keuzes maken. Deze keuzes zijn altijd voor het algemeen maatschappelijke
doel: dienstencentrum Heemstra State behouden voor de toekomst.
Gerard de Haan is en blijft dagelijks aanspreekpunt. Heeft u een leuk idee? Wilt u iets
organiseren? Ziet u kansen voor Heemstra State? Wilt u een ruimte huren? Mail
Gerard, gerard.dehaan@heemstrastate.nl. Samen moeten we het doen!
Bedriuwenpleats It Aventoer

BOB nieuwe Mienskipsfreon van Trynergie
Sinds deze maand heeft Trynergie een nieuwe Mienskipsfreon! Onlangs tekenden de
bestuursleden van het prachtig verbouwde BOB- gebouw een samenwerkingsovereenkomst met Trynergie. Daarmee is BOB de elfde partner in het kader van de
‘Mienskips-energie’. Sympathisanten van BOB doneren, door klant te worden van
Trynergie, een jaarlijkse bijdrage aan BOB van €45,- per jaar bij gas en stroom of €20,bij alleen gas of stroom.
Het BOB gebouw is zelf ook klant, en krijgt al jaren energie van Trynergie.
BOB steunen?
Word ook klant via onze website:
http://trynergie.nl/buurthuis-bob/
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Afhaalmenu’s voor 2 - 3 personen
voor € 18,50
Elk weekend een lopend buffet voor € 11,75
(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
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Buurtenavond Oentsjerk
Op dinsdagavond 26 februari werd er een informatieavond
gehouden voor buurtvertegenwoordigers uit Oentsjerk. De avond
was georganiseerd door Trynergie, onze lokale, groene energiecoöperatie, en Buurkracht. Buurkracht ondersteunt buurten bij
het samenwerken aan projecten voor verduurzaming van woningen. We waren te gast in het glasatelier van Jan Hooghiemstra,
konden we gelijk de mooie glaskunst bewonderen.
De avond begon met een uitleg van en over Trynergie door Jitske Stavenga, bestuurslid van deze coöperatie van en voor de Trynwâlden. (zie www.trynergie.nl)
Daarna vertelde Michel Hania van Buurkracht hoe Buurkracht kan helpen bij het
mobiliseren van buren om gezamenlijk initiatieven te ontplooien. Samen bedenken
wat goed is voor je eigen huis, de huizen in je straat of in je buurt, onzekerheden wegnemen met als doel om wooncomfort te winnen en door samenwerking meer geld te
besparen en tegelijk CO2 uitstoot te reduceren. In Oentsjerk zijn ca. 540 particuliere
woningen, waarvan de eigenaren samen heel wat kunnen bereiken!
Toen was het de beurt aan Evert Frankes, hij kon ons heel enthousiast vertellen hoe
Buurkracht in Eastermar hen geholpen heeft en wat daar zoal uit voort is gekomen.
Na een bakje koffie, gingen de buurtvertegenwoordigers zelf aan de slag. In groepen
werd er geïnventariseerd wat er aan klimaat- en besparingsvragen leeft in de buurten
en waar particuliere woningeigenaren in Oentsjerk behoefte aan hebben.
Hieruit is een aantal initiatieven gekomen:
Buurtteam Zonnepanelen
Dit Buurtteam gaat kijken of er voordelen te behalen zijn door al dorps-bewoners met
elkaar zonnepanelen in te kopen zijn. Samen eerst informatie vergaren, offertes aanvragen en vervolgens zoveel mogelijk woningeigenaren hierbij betrekken. Het verslag
van dit team vind je onder dit bericht.
Informatie over isoleren en ventileren
Ook bleek er veel behoefte te zijn aan informatie. Informatie over isoleren, ventileren
en specifieke informatie voor specifieke woningen. Want wat is nou voor mijn huis het
beste? Hier gaan wij vanuit Trynergie een vervolg aan geven, met hulp van specialisten. Hoe dit er precies uit gaat zien is nog niet helemaal bekend, maar dat communiceren we als het zover is!
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Om woningeigenaren te helpen een goed beeld te krijgen van hun woning gaat
Trynergie met een warmtecamera aan de slag. We maken opnames bij mensen thuis
en interpreteren vervolgens met specialisten deze beelden. Trynergie heeft al zo’n
warmtecamera en er is via Buurkracht ook eentje beschikbaar. Iedereen in de
Trynwâlden kan Trynergie vragen zo’n warmtebeeld van hun huis te maken. Voor klanten van Energie Van Ons via Trynergie is dat gratis, voor Trynergie-leden kost dat 25
euro en anderen betalen 50 euro voor een warmtescan. Hiernaast is Trynergie bezig
een CO2-meter aan te schaffen en beschikbaar te stellen voor metingen in woningen
in de Trynwâlden. Hierover willen we eerst nog wat meer weten, zodat we zeker zijn de
juiste te hebben.
Project Ecovat
Door een buurtvertegenwoordiger werd de vraag gesteld of een zogenaamd ‘Ecovat’
iets voor ons dorp zou kunnen zijn. Dit is een groot buffervat waar een gezamenlijk
warmtenet voor Oentsjerk op aangesloten zou kunnen worden. Hier gaan we meer
informatie over inwinnen en samen met Trynergie wordt er gekeken of dit wellicht een
project kan worden.
Buurtteam Installaties
Voor het vervangen van bestaande warmte-installaties is nog geen Buurtteam opgericht, maar wellicht zijn daar nog mensen voor te vinden? Het gaat o.a. om gezamenlijk uit te zoeken wat nu en in de nabije toekomst de opvolger zou kunnen zijn voor
gasgestookte CV-ketels die aan vervanging toe zijn.
Het was een enerverende avond met mooie opbrengsten! Mogelijkheden te over om
met elkaar samen te werken. Mocht je na het lezen van dit alles ook belangstelling
hebben om aan te schuiven of vragen hebben, schroom dan niet om even een
berichtje te sturen naar Corien van Trynergie via info@trynergie.nl
Het Trynergie Buurkrachtteam
Els Zoer
Jitske Stavenga
Corien van der Linden.
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Stand van zaken Buurtteam Zon
Zonnepanelen? Doen we samen! Dat scheelt!
Wil je ook zonnepanelen op je dak? Maar weet je niet zo goed hoe en wat? Daar willen
wij je bij helpen! Tijdens de buurtenavond van Trynergie en Buurkracht op 26 februari,
is er een Buurtteam Zonnepanelen ontstaan. Wij van dit Buurtteam willen graag
zoveel mogelijk mensen helpen bij de aanschaf van zonnepanelen op hun eigen dak.
We zijn nu bezig met het aanvragen en beoordelen van offertes. Met medewerking van
een expert gaan we kijken welke zonnepanelen het meest geschikt zijn, een goede
prijs/kwaliteitverhouding hebben en welk bedrijf ons een goed aanbod kan doen.
Hiervoor zijn inmiddels 6 lokale bedrijven benaderd. Nadat we alle informatie hebben verzameld
en beoordeeld, maken wij een keuze. Onze keuze
zullen wij aan zoveel mogelijk mensen in Oentsjerk
aanbieden. We hebben ook gevraagd naar een
groepskorting. Hoe meer mensen er meedoen, hoe
voordeliger het wordt!
Onze planning is om in de maand mei de offertes te
gaan vergelijken en voor juni een keuze te maken.
Onze keuze zullen we dan zo snel mogelijk bekend
maken. Wil je (natuurlijk geheel vrijblijvend) op de
hoogte worden gehouden van deze actie? Stuur dan
even een mailtje naar info@trynergie.nl
Het Buurtteam Zonnepanelen Oentsjerk:
Jaap Bus
Marco de Jong
Frans de Jonge
Els Zoer.
–––––––––––––––
zo uitbundig geel
je kunt ze bijna horen
trompetnarcissen
Sibo
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Van de scholen
Hierbij weer even een korte impressie van
de activiteiten waar we op school mee
bezig zijn.
Wij doen mee aan ‘De Kunstweken’
Onze school doet in de maand april mee aan een bijzonder
project beeldende vorming: ‘De Kunstweken’. Doel is ieder
kind op eigen niveau te inspireren tot het maken van een echt
kunstwerk. Dat doen we door hen kennis te laten maken met
wereldbefaamde artiesten en hun werk, zoals Piet Mondriaan,
Kandinsky, Keith Haring, Andy Warhol, Van Gogh, Miró,
Picasso en Matisse. De komende weken mag elk kind zijn
eigen kunstwerk maken, wat dan wordt afgedrukt op een kaart.
Ook krijgt elk kind een eigen persoonlijk museum op internet
met een eigen museumshopje. Ouders, familie of vrienden kunnen daar een mok of
placemat bestellen met de tekening van hun kunstenaar. De opbrengst komt ten
goede van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Project 40 dagen tijd
Zoals ieder jaar sluiten wij als school aan bij het 40dagen project van de diaconie van de PKN kerk van de
Trynwâlden. Deze keer staat het project in het teken
van zomerscholen in Panama voor kansarme kinderen.
Het 40-dagenproject van de Trynwâlden wordt uitgevoerd door de lokale organisatie ‘Solidariteit en ontwikkeling in Panama’ (Fusodep).
De kindernevendiensten en de christelijke basisscholen in Gytsjerk en Oentsjerk
geven bijzondere aandacht aan zomerkampen voor schoolkinderen in Panama.
Fusodep is mede opgericht door Roberto González, een oud-leerling van Lútsen Faber
en Liesbeth Ellenkamp uit Oentsjerk. Zij werkten 9 jaar op een landbouwschool in
Panama en zijn momenteel op werkbezoek bij Fusodep en Roberto González. Het
accent van het 40-dagenproject ligt op praktijkonderwijs en landbouwvoorlichting op
de schoolboerderij van Fusodep in een afgelegen berggebied. Natuurlijk proberen we
hiervoor samen weer een mooi bedrag bij elkaar te sparen!
Wetenschap & Techniek
Binnen het basisonderwijs wordt hard gewerkt om een goede invulling te geven aan
Wetenschap en Techniek. Ervaringen voor de kinderen waarmee ze in aanraking
komen met de techniek, technische bedrijven en de mogelijkheden in het technische
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werkveld, helpen hier natuurlijk bij. Bedrijven ondersteunen deze inspanning en werken graag mee aan het vergroten van het enthousiasme bij leerlingen voor technische
opleidingen. De TechnetKring Tytsjerksteradiel, waarin
technische bedrijven en onderwijs samenwerken om de instroom in de technische
opleidingen te vergroten, organiseerde eind maart het ‘doe-en-beleef-techniek festijn’
Techniek Tastbaar. De kinderen van groepen 7/8 konden kennismaken met techniek en
ze kregen informatie over de mogelijkheden van een opleiding en carrière in de techniek. Ongeveer 25 technische bedrijven organiseerden voor kinderen in de leeftijdsgroep van 10 tot 16 jaar allerlei doe-activiteiten: Sleutelen, lassen, solderen, ontwerpen op de computer, 3D printen, techniek in de zorg, laboratoriumwerk, bouwen,
programmeren en nog veel meer. Het was een superleuk festijn met veel enthousiaste
vrijwilligers en kinderen.
Kwaliteits-/tevredenheidsonderzoek
Vanaf april zijn alle scholen binnen PCBO
Tytsjerksteradiel gestart met het tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen en personeel uitgevoerd
(net als 4 jaar geleden) door Scholen met Succes.
Scholen met Succes volgt de richtlijnen van de in de sector breed vastgestelde privacy
normen. Met de tevredenheidsenquête voldoen we als school aan de wettelijke monitoringsplicht. Ouders zijn gevraagd een enquête in te vullen. We hopen dat alle
ouders mee willen doen, want hoe groter de respons, des te betrouwbaarder de uitkomsten zijn.
Efkes byprate…
It liket wol simmer! It is simmer! Op het moment dat ik dit
stukje voor de Koeketromp schrijf, hebben we allemaal
kunnen genieten van het prachtige weer tijdens de paasdagen met zelfs nog bijna twee weken vakantie in het vooruitzicht. We zijn benieuwd wat het weer verder voor ons in petto
heeft! Na de meivakantie sprinten we als school alweer naar het einde van het
schooljaar. Dat is altijd weer een bijzondere tijd op school. De schoolreisjes komen
eraan, het dorpsfeest is weer een grote happening voor de kinderen en de voorbereidingen van het slotfeest zijn al in volle gang. Wij hebben er zin in!
CITO-toets groep 8
Vorige week hebben alle kinderen in Nederland de eindtoets gemaakt. De kinderen uit
groep 8 van De Opstap hebben de eindtoets van het CITO gemaakt. De resultaten
zullen rond 8 mei bekend zijn. Alle kinderen uit groep 8 zijn al eerder aangemeld op
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de school voor Voortgezet Onderwijs van hun keuze. De uitslag van de CITO-toets kan
alleen dan nog tot een verandering van schooladvies leiden als de uitslag op de CITOeindtoets beduidend beter is dan de eerdere resultaten aangaven. De kinderen uit
groep 8 hebben hartstikke geconcentreerd aan de test deelgenomen.
Tevredenheidspeilingen
In de afgelopen periode hebben leerlingen, ouders en personeel via een vragenlijst
aan kunnen geven in hoeverre ze tevreden zijn met het onderwijs op De Opstap. In de
komende tijd zullen de resultaten van deze onderzoeken worden besproken op school
en in de MR. Vanuit de tevredenheidspeilingen krijgen we als
school zicht op die zaken die in de beleving van alle betrokkenen al goed gaan op school en op de zaken die we in de toekomst nog kunnen verbeteren.
Kok in de klas
Vorige week hebben de kinderen uit de groepen 7 en 8 ervaren
hoe leuk het is om zelf eten te bereiden. De kinderen zijn
onder leiding van koks druk in de weer geweest met het bereiden van allerhande gerechten. Alle koks natuurlijk heel hartelijk bedankt voor jullie ondersteuning.

Opbrengst collecteweek
Amnesty International 2019 Trynwâlden
Bedankt! De collecteweek van 2019 zit erop. In
de Trynwâlden gingen 30 collectanten de straat
op om te collecteren. De weersomstandigheden lieten te wensen over: het stormde en
regende bijna de hele week.
Alle collectanten heel hartelijk dank voor uw inzet en natuurlijk ook iedereen die
Amnesty steunde met een gift tijdens de collecteweek. Hopelijk kunnen we volgend
jaar weer op u rekenen. De collecte van Amnesty International, die werd gehouden in
maart 2019 heeft in de Trynwâlden € 2093,00 opgeleverd. Een mooi resultaat!
Nogmaals dank namens de organisatoren,
Fokje Kramer, Hylco Hoekstra en Corien van der Linden.
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Dorpsfeest Oentsjerk 2019
En dan is het bijna zover; dorpsfeest Oentsjerk komt dichterbij. We zijn druk met de
voorbereidingen voor activiteiten voor jong en oud. Dit jaar hebben wij ons zelf in een
nieuw jasje gestoken; we zijn herkenbaar aan een blauwe jas met logo van dorpsfeest
commissie Oentsjerk.
Op donderdagavond is de aftrap voor Johnny die op enthousiaste wijze de Bingo mag
presenteren. We hopen op een volle tent met fanatieke bingospelers. Er zijn meerdere
rondes en een superronde met een prachtige prijs. Dus, sla je slag en kom naar de
feesttent! Op vrijdagochtend organiseren wij een programma voor de schoolkinderen
van de Paadwizer en de Opstap. Samen met directie, leer- krachten en bestuur en vrijwilligers van scw-BOB organiseren we dit jaar weer Talent in de tent en een
Vossenjacht in het Staniabos. We kunnen nog niets beloven, maar we willen jullie
graag verrassen met een mystery guest voor een optreden bij Talent in de tent! De vrijwilligers van scw-BOB zullen tijdens deze ochtend ook in de tent aanwezig zijn voor
de begeleiding van leuke activiteiten
Dit jaar hebben we geen versierde wagens, maar gaan we voor de mooiste, leukste,
meest origineel versierde straat van het dorp. Er is geen thema aan verbonden, dus
alles mag en alles kan. We horen dat er al verscheidene buurtverenigingen creatief aan
de slag zijn, prachtig! We zijn erg benieuwd naar het resultaat. De jury zal op vrijdag
17 mei langs de straten rijden en beoordelen wie dit jaar de (1e) winnaar zal zijn van
de versierde straat.
Vrijdagavond komt ‘Alice Spring’ naar Oentsjerk. Dit belooft een spektakel te worden.
Zij zetten de tent op zijn kop! Er staat een demo-oproep op Facebook en Instagram
van Dorpsfeest Oentsjerk.
Op zaterdagochtend organiseren wij een koffieochtend met quiz over de Trynwalden, komt
allen! En ‘s middags zijn er de Highland games;
wie wordt dit jaar de sterkste man/ vrouw van
Oentsjerk? Je kunt je opgeven via de website. In
de namiddag kunnen belangstellenden aanschuiven bij de bbque op het matinee (in
samenwerking met Kafee het Wapen fan
Fryslan) met medewerking van Sybren. De muzikale omlijsting is in handen van ‘Van geeft'm’.
Tijdens dit matinee zal de prijs uitgereikt
worden aan de winnaar van de versierde straat.
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Tevens vindt de verloting plaats van de jaarlijkse superprijs. Bekendmaking direct na
verkoop van de loten!
Op zondag sluiten we het feest weer af met het jaarlijkse volleybaltoernooi en het
matinee na afloop in de tent. Er zijn lekkere vleesprijzen te winnen voor de buurtteams. Wil je op de hoogte zijn van de. laatste update van festiviteiten? Volg ons dan
ook op Facebook en Instagram! Of kijk op de website van Dorpsfeest Oentsjerk.
In de week van 6 t/m 11 mei komen we bij u langs met de lijst. Wanneer u een bijdrage
van minimaal 10 euro geeft, krijgt u van ons een entreekaart cadeau!
Feestelijke groet, namens het bestuur.
Renny Zeilmaker

Welkom! Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei 2019, organiseren we weer het gratis
toegankelijke SamSam-festival ‘Jij bent anders, net als ik’. Het programma begint om
13 uur en duurt tot ongeveer 16.30uur. Iedereen is van harte welkom in Park
Vijversburg, bij velen bekend als het Bos van Ypey. Het adres is Swarteweisein 2 in
Tytsjerk. Ook het park/bos is de hele dag gratis te bezoeken.
Het programma is gevarieerd. Naast muziek zijn er workshops en rondlopende artiesten en er is een kidscorner. Leuke dingen voor het hele gezin in de mooie, groene
omgeving van het bos/park. Daar word je vrolijk van!
Dit festival is ‘anders’ en wordt georganiseerd door de Stichting Wauw die zich inzet
voor de integratie van mensen met een beperking. Ons doel is mensen met en zonder
(verstandelijke) beperking gezamenlijk mooie, leuke en gezellige dingen te laten doen.
Bijvoorbeeld door samen op te treden. Een deel van de artiesten op het SamSam-festival heeft een (verstandelijke) beperking maar dat beperkt hen zeker niet om met veel
enthousiasme en inzet alles te geven en het publiek veel plezier te laten beleven.
Alle artiesten en vrijwilligers zetten zich belangeloos in. Zij vinden het, net als wij,
belangrijk dat het SamSam-festival gratis kan worden bezocht. Graag tot 30 mei! Op
www.facebook.com/samsamfest is meer informatie over het programma te vinden.
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Feestelijke heropening van buurthuis BOB
Vrijdag 29 maart werd buurthuis BOB door wethouder A. Bouwman en voorzitter Ank
Schepp-Beelen van de stichting Sociaal Cultureel Werk BOB feestelijk geopend. Na
een interne verbouwing heeft het gebouw een nieuwe entree gekregen en is er een
mindervalide toilet gerealiseerd. Door de nieuwe entree aan de oostkant heeft het
gebouw een open en uitnodigende uitstraling gekregen. Door het aanschrijven van
fondsen en door de grote inzet van vrijwilligers is het gelukt om de verbouwing te
realiseren. Het bestuur is blij met het eindresultaat en ziet de toekomst voor het
gebouw dan ook met vertrouwen tegemoet.

Het BOB, in 1978 is opgericht, voorziet na ruim 40 jaar nog steeds in een behoefte.
Van de maandelijkse kinderdisco en kinderkledingbeurs tot de wekelijkse kaartmiddag, het heeft allemaal een plek in het BOB gebouw. Met deze interne verbouwing
heeft het BOB bestuur geïnvesteerd in een toekomstbestendig gebouw voor de inwoners van de Trynwâlden. Buurthuis BOB is een plek waar jong en oud elkaar kunnen
ontmoeten, waar activiteiten worden georganiseerd en waar talenten ontdekt kunnen
worden.
De verbouwing is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Fryslân, het Oranje
Fonds, Fonds Coöperatief Dividend van de Rabobank, het VSB-fonds en de gemeente
Tytsjerksteradiel.
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Jaarverslag 2018 van de Stichting
ter bevordering van de
Watersport in de Trynwâlden e.o.
Inleiding
De Stichting ter bevordering van de Watersport in de Trynwâlden en omstreken is
eigenaar van het haventerrein aan de Rinia van Nautawei in Gytsjerk. Het bestuur van
de Stichting is verantwoordelijk voor het onderhoud van het terrein, verzorgt de verhuur van de ligplaatsen in de haven en tracht, zoals de naam van de stichting al weergeeft, de deelname aan de watersport, door het organiseren van activiteiten in en
rond de haven, te bevorderen. Jaarlijks maakt het bestuur een verslag van haar bezigheden in het voorafgaande kalenderjaar. Onderstaand treft u genoemd verslag aan.
Algemeen
Het jaar 2018 kende een ongekende warme en lange zomer
en vormde hierdoor een uniek en uitzonderlijk lang vaarseizoen voor de watersport. Veel van onze huurders en hellingpashouders trokken er met hun roei- zeil- of motorboot op
uit om van de prachtige omgeving rond de Grutte Wielen en
de overige Friese wateren te genieten. De hoge temperaturen kenden ook een nadeel, namelijk de vorming van blauwalg (blauw/groene bacteriële aanslag in het oppervlaktewater), waardoor het zwemmen in open water op een
aantal plaatsen helaas niet verantwoord was. Ook de aanhoudende droogte was voor
met name de landbouw op enkele plekken in Nederland catastrofaal. Al met al gezien
was 2018 voor in ieder geval de watersport een zeer geslaagd seizoen.
Bestuurlijke zaken
Het bestuur werd begin 2018, na het vertrek van secretaris Jouke Medemblik uit
Ljouwert, versterkt met een nieuw lid, secretaris Mark van Goor uit Oentsjerk. De overige bestuursleden waren Sietze de Jong uit Readtsjerk (penningmeester), Frank
Eerenvelt uit de Mûnein (havenmeester), Henk de Lange uit Gytsjerk (tweede havenmeester) en Anne Tolsma uit Gytsjerk (voorzitter).
Het bestuur kwam in 2018 zesmaal bijeen.
Verhuur ligplaatsen en walplaatsen (voor kano’s)
In januari 2018 waren in totaal 101 ligplaatsen en vijf walplaatsen voor de verhuur
beschikbaar. De stichting verhuurde in 2018 gemiddeld 85% van de beschikbare plaatsen.
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Opvallend was de toenemende vraag naar bredere ligplaatsen. Nieuwe huurders waren meestal in het bezit
van een polyester (vis)boot met een aanzienlijke grotere
breedte dan de authentieke stalen roeischouwen, die
vroeger veel in de haven lagen. Om aan de vraag te voldoen besloot het bestuur van de stichting om een aantal
smalle ligplaatsen te laten vervallen en te vervangen
door bredere plekken. Door deze ingreep waren aan het eind van 2018 in totaal 95 ligplaatsen in de haven aanwezig. Het aantal walplaatsen bleef in 2018 stabiel.
Eind 2018 zag het bestuur zich genoodzaakt om, in het verlengde van de belastingwetgeving voor jachthavens, in het seizoen 2019 21% BTW in rekening te brengen bij
de verhuur van de lig- en walplaatsen en het gebruik van de trailerhelling. Om de door
de BTW ontstane verhoging van de huur- en hellingtarieven enigszins te compenseren, besloot het bestuur om de jaarlijkse indexering van de tarieven in 2019 niet door
te voeren.
Gebruik watersporthelling
Mede door de warme en droge zomer werd veelvuldig gebruik gemaakt van de watersporthelling in de haven van Gytsjerk. Achtentwintig gebruikers van de helling vroegen bij het bestuur een hellingpas aan. Onder de gebruikers bevonden zich drie huurders van een ligplaats (voor hen is de pas gratis) en vijfentwintig betalende
gebruikers. Vanwege de hoge kosten van het onderhoud van de trailerhelling, besloot
het bestuur in november 2018 om het tarief van de hellingpas in 2019 met 2,50 euro
op jaarbasis te verhogen.
In 2018 kwam het helaas regelmatig voor, dat niet bezitters van een hellingpas gebruik maakten van de watersporthelling van de stichting. De ‘overtreders’ werden
hier door het bestuur op aangesproken en bij niet aanwezigheid werd een verzoek tot betaling achter de ruitenwissers van de auto achtergelaten. In een aantal
gevallen leidde dit tot een nieuwe aanvraag.
Regulier onderhoud
Tijdens het seizoen 2018 werd wekelijks het gras gemaaid door vrijwilligers vanuit het
Thomashuis te Mûnein. Het bestuur is de vrijwilligers van het Thomashuis hiervoor
zeer erkentelijk. De graskantjes naast het voetpad in de haven werden regelmatig afge35
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sneden door oud-bestuurslid Gjalt Scheffer uit de Mûnein. Ook hiervoor is het
bestuur hem veel dank verschuldigd.
Om de overige klussen in kaart te brengen inspecteerde het bestuur in mei de onderhoudstoestand van het haventerrein. Genoemde inspectie resulteerde in het vastzetten van enkele steigerplanken, het opvullen van enkele verzakkingen in het voetpad en
het verwijderen van het wier uit de haven. Tevens werden enkele huurders gesommeerd hun boot deugdelijker te onderhouden en/of in (half) gezonken toestand uit
het water te takelen.
De website van de stichting werd kosteloos onderhouden door Dick Provoost te
Gytsjerk. Hiervoor onze hartelijke dank.
Vernieuwingen
Eind 2017 werd in opdracht van het bestuur de watersporthelling en de bijbehorende aanlegsteiger door
de firma Bijlsma uit Gytsjerk hersteld. De steiger
bleek deels verrot te zijn en de helling was door een
te zware boottrailer ernstig verzakt. Al met al een
flinke kostenpost die een forse aanslag was op de
reserves van de stichting. In 2018 is door de firma Bijlsma een aantal planken van de
nieuwe steiger vervangen, omdat deze door de zonnehitte krom waren getrokken.
Het bestuur had in 2017 al geconstateerd dat een aantal meerpalen op de waterlinie
verrot waren. Het betrof de palen van de plekken 20 tot en met 55. Tevens bemerkte
het bestuur dat het aantal aanvragen voor brede ligplaatsen toenam en dat aan deze
aanvragen niet altijd kon worden voldaan. In 2018 gaf het bestuur, gezien het voorgaande, aan de firma van der Wal en Bakker, beiden te Gytsjerk, de opdracht
genoemde meerpalen te vervangen en tevens de ligplaatsen te verbreden en met een
halve meter te verlengen. Genoemde firma’s hebben deze opdracht in de maand mei,
met behulp van een ponton en een mobiele kraan, uitgevoerd. Hierdoor was de trailerhelling gedurende een ruime week niet te gebruiken.
Eveneens werd eind 2017 in opdracht van het bestuur elektriciteit en verlichting aangebracht langs het voetpad in de haven. In het voorjaar van 2018 werd de aanleg
echter afgekeurd, omdat de verbindende elektriciteitskabel niet aan de vereiste normering voldeed en er vocht binnendrong in de lassen tussen de hoofdkabel en de aansluitpunten naar de stopcontacten. Het bestuur liet vervolgens een offerte voor het
herstel van het probleem opmaken, maar was financieel niet bij machte, dit herstel in
2018 te laten uitvoeren.
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Activiteiten
Op 26 mei 2018 vond een open dag in en rond de haven van Gytsjerk plaats. In tegenstelling tot 2017, waarbij alle activiteiten letterlijk in het water vielen, was het deze
keer schitterend weer. Twee inwoners uit de Trynwâlden boden op de open dag hun
koopwaar aan, er was een palingroker actief, de KNRM was aanwezig met een stand,
de stichting oud hout promootte het varen in een houten zeilschouw en de vereniging
“Elektrosloep-Fryslân uit Burdaard en Aldtsjerk verzorgde rondvaarten in de omgeving
van de haven. Een aantal verenigingen en bedrijven, zoals de kanovereniging, de reddingsbrigade en de roeivereniging uit Leeuwarden en de subschool uit Eastermar
lieten het bestuur helaas op het laatste moment weten, niet op de open dag aanwezig te kunnen zijn. Het bestuur moest hierdoor een aantal bezoekers teleurstellen.
Ondanks het mooie weer kon het bestuur slechts een vijftigtal bezoekers verwelkomen. Dit geringe aantal werd deels veroorzaakt door festiviteiten in Leeuwarden en
Dokkum, die op dezelfde dag waren georganiseerd.
De open dag 2019, waarbij het publiek kan kennismaken met en deelnemen aan diverse watersportactiviteiten, vindt plaats op zaterdag 15 juni van 14-17uur.
Lief en leed
In het vroege voorjaar van 2018 bereikte ons het bericht dat een huurder van één van
de grotere ligplaatsen was overleden. Omdat deze plek in de loop van het jaar
opnieuw verhuurd kon worden kon het bestuur tot restitutie over gaan van het reeds
betaalde ligplaatstarief. Eveneens in het voorjaar werd het bestuur opgeschrikt door
het overlijden van Petra de Jong, echtgenote van medebestuurslid en penningmeester Sietze de Jong. Petra was al geruime tijd ernstig ziek. Toch kwam haar overlijden
nog sneller dan iedereen had gedacht.
Financiën
Het boekjaar van de stichting liep van 1 november 2017 tot 1 november 2018. Ondanks
een grote post aan onderhoudskosten, veroorzaakt door het vernieuwen van de meerpalen en het plaatsen van een passantensteiger, wist de stichting het boekjaar met
een gering positief saldo af te sluiten.
Met vriendelijke groet,
Anne A. Tolsma
Voorzitter Stichting ter bevordering van de watersport in de Trynwâlden en omstreken.
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Gratis parkeren voor de winkel

Elke zaterdag op de markt in Gytsjerk
van 08.00 - 12.00 uur
Bloemisterij
Koolhaas v.o.f.
Hoofdstraat 63, 9244 CM Beetsterzwaag
Tel. 0512 38 29 99 of 0512 52 20 93
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Jeffrey Halford & The Healers (USA)
Dinsdag 28 mei
Na het schitterende concert van The Henry Girls nu ‘for something completely different’ over naar de Blues-roots-rock van Jeffrey Halford. Kom en geniet!
Volg de link naar you tube https://www.youtube.com/watch?v=7AwfOuPwsVI
(bij Noardewyn)
Jeffrey Halford is een singer-songwriter, gitarist en storyteller, geboren in Dallas, Texas. Na het opdoen van ervaring
als straatmuzikant in San Francisco werd hij door het
publiek steeds meer gewaardeerd en uitgenodigd voor
cluboptredens. Door zijn muziek kwam hij in contact met JJ
Malone en Sonny Lane, de bluesscene van San Francisco.
Hij vormde zijn eigen band en kwam in de rockabilly/bluesscene. De laatste 25 jaar toert hij met zijn Healers.
Jeffrey’s muzikale palet is breed, van blues, bluesrock, rock
& roll, americana, folk tot bluegrass. Naast dat hij een zeer verdienstelijk zanger en
gitarist is, schrijft hij ook nog eens fantastische nummers. Hij bracht diverse albums
uit met songs waarin hij het Amerikaanse leven en landschap bezingt. Na een muzikale stop van een aantal jaren kwam hij in 2014 terug samen met The Healers. Hij
bracht daarna twee nieuwe CD’s uit ‘Rainmaker’(2014) en ‘Lo-fi Dreams’ (2017), die
gezien worden als de beste albums die hij ooit uitbracht (Heaven). In mei komt hij
met zijn nieuwste release ‘West towards South’ naar Europa en Oentsjerk!
www.jeffreyhalford.com

Aangeraden wordt tijdig te reserveren!
Zaal: Stania State, Rengersweg 98 B, Oentsjerk
Kassa: 20.00u.; contante betaling / geen pin
Concert: 20.30u. Entree: €15,Reservering: bureau-n@kpnmail.nl; 058-2562736
Verwacht: dinsdag 17 september: Allan Taylor (UK)
Freek Nijland.
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Dit jier is der foar de fjirde kear it gesellige Maaitiidsevenemint yn Ryptsjerk..It evenemint wurdt drok besocht, ek foar de ynwenners fan doarpen om Ryptserk hinne is it
tige nijsgjririch! De data binne sneon en snein 25 en 26 maaie, mei op sneontejûns
in bysûnder jubileum optreden fan BigBand Drachten.
Keunstroute mei muzyk (sneon/snein 11.00-17.00)
Yn de Slachtebosk (Slachtedijk 4), de Riedswâl (Nieuwlandsweg 5) en Teetún De
Hollen (Oosterdijk 16) eksposearje in ferskaat oan keunstners en is der in protte te
sjen en te belibjen. Ek yn de tsjerke en de Lytse Harmonie wurdt eksposearre. Der is
muzikale omlisting troch û.o. de Skaadband (op alle plakken om 14.00 en 16.00 oer).
Yn de tsjerke binne om 13.30, 14.45 en 16.00 oere oargelkonserten en yn de tsjerketsjinst op snein is ek omtinken foar dit barren.
In pear foarpriuwkes, mar der is folle mear!:
- Natuerfoto’s fan de Bowepet/Bûtenfjild, instagram foto’s fan jongeren, botanisch
tekenjen (Riedswâl)
- In 20-tal fotografen en dichters litte harren wurk sjen yn it prachtige boskje by de
feart (Slachtebosk)
- Moaie keunstmerk en plak om noflik te sitten; mei in grut ferskaat oan keunstners
(Teetún De Hollen)
Histoaryske doarpskuier en presintaasje
Sûnt in pear jier is der yn Ryptsjerk in prachtige histoaryske doarpskuier te rinnen. Der
binne rom 40 buordjes mei tekst en foto’s. Yn gearwurking mei de Histoaryske wurkgroep Ryptsjerk binne der dit jier wer in oantal buordsjes by kaam. De route is moai
te kombinearjen mei de keunstroute, omdat it slochtwei deselde route by del giet.
Underweis binne der einekoer flechters by it slúske warber en wa wit noch oare minsken dy’t wat sjen litte. De Histoaryske wurkgroep jout beide dagen om 14.30 en 15.30
oere yn De Riedswâl in presintaasje mei û.o. nij ûntdutsen foto’s fan Ryptsjerk.
Jubileum Concert BigBand Drachten (sneon 20.00 oere)
Dizze yn Ryptsjerk ûntstiene band hat dit jier har 35-jierrige jubileum. Dit bysûndere
koncert wurdt holden oan de Ryptsjerkster Feart by de Slachtedbosk. It koncert is fergees en oan de ein wurdt mei de pet rûn gongen. Mei min waar is it yn ‘e tsjerke!
Elkenien is fan herte wolkom yn Ryptsjerk!
Harmen Westra, Slachtebosk, (06 10399718) / harmenwestra@gmail.com
Tseard Hoekstra, Riedswâl (06 24392976) / hoekstra.t@gmail.com
Pytsje Cuperus, Theetún (06 37090635) / pytsje.cuperus@hetnet.nl
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Rengersweg 21 9062 EA Oentsjerk
Tel. 058 - 256 19 03
Uw adres voor:
* Vloerbedekking

* Parket
* Binnen zonwering

* Gordijnen
* Laminaat
* Buiten zonwering
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Tinne Twigen
Histoarje: in reis werom yn ‘e tiid
Elk minskebern stiet op ‘e skouders fan syn
foarâlden. Hy ken syn heit en mem, syn pake
en beppe en soms noch syn oerpake of oerbeppe, mar dan hâldt it wol op. Al dy oaren
wurde wei yn de dize fan it ferliene. Mar doch:
se hawwe libbe. Minsken fan fleis en bloed.
Yn ‘Tinne Twigen’ ha ik - eartiids sjoernalist
fan it Friesch Dagblad - besocht dy ûnbekende foarâlden wer ‘ta libben’ te roppen. It is
in reis werom yn ‘e tiid, oant yn de Gouden
Ieu. In roman/kronyk fan tsien generaasjes yn
fjouwer ieuwen. Foar in part autobiografysk. It
giet oer minsken yn krisistiid en oarloch, oer
de Kop fan Jut, it trekskip, it tsjinjen yn it
leger fan Napoleon, oer ‘hûnewippers’ en ‘ruilebuijtskippers’. Oer lytse minsken mei har
eigen lytse skiednis yn in grutte wrâld. Al dy
geslachten binne kommen en gien en hienen
har eigen ferhaal. En dat ferhaal giet al mar
troch en al mar fierder. De âlde stam krige en
krijt nije tûken. En oan dy tûken komme wer
nije, tinne twigen...
‘Tinne Twigen’ ( útjouwerij BraveNewBooks; ISBN: 978 94 021 8436 5) is te keap fia:
- de boekhannel
- de ynternetboekhannel, sa as www.bol.com en www.frieseboekhandel.nl
- www.bravenewbooks.nl/gerritdamsma
- www.gerritdamsma.frl
- mei yllustraasjes
- priis: €15,90
By deselde útjouwerij ferskynde ek 'De beam fan belofte', in histoaryske roman oer de
emigraasje fan in grutte groep Friezen yn de 19de ieuw nei Amearika. Dizze pioniers
wienen de stichters fan it plak Vriesland yn de steat Michigan. De Nederlânske oersetting hat as titel: 'De boom van belofte'. ‘Tinne Twigen’ wurdt ek oerset: 'Dunne
Twijgen'. Allegear útjûn by Brave New Books.
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Hersenletsel
en dan...?
Een ongeluk, een beroerte, ziekte of andere oorzaak. Niet Aangeboren
Hersenletsel (NAH), ineens staat uw leven en dat van uw naasten op de kop.
Wat nu? Hoe moet het verder?
NAH Zorg biedt advies, ondersteuning en begeleiding aan mensen met
Niet-aangeboren Hersenletsel in de thuissituatie.
Deze zorg wordt uitgevoerd door gespecialiseerde NAH Zorgverleners en
wordt al sinds de oprichting in 2001 voor cliënten in Noord Nederland
gecoördineerd vanuit het centrale servicebureau te Oenkerk.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor:
• Ambulante begeleiding / thuisondersteuning (WMO, WLZ en particulier)
gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid op gebied van wonen,
werken, studie en vrije tijd.
• Praktische,- en emotionele begeleiding bij regelzaken, administratieve
zaken, participeren in de samenleving, psychosociale, systeem- en
relatieproblematiek.
• Advies- en analyse bij complexe NAH gerelateerde zorgsituaties.
Wij helpen u graag.
Postbus 94, 9062 ZJ Oenkerk • 058 - 256 38 39 • info@nahzorg.nl

www.nahzorg.nl
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Kunst in Oentsjerk 14
Stania State in Bussink-album
Hofleverancier Jb Bussink, bekend van Deventer Koek en meer koekproducten, is
gevestigd in Hanzestad Deventer. De koekfabrikant heet op ruilbiljetten en prijslijsten:
‘Jacob Bussink’s en A.P. Pieterman’s Deventer Koekfabrieken N.V’. Vanaf 1927 bracht
Bussink elf provinciealbums uit en drie verkeersalbums. Bij gekruide koek van 15 cent
verpakte Bussink één albumplaatje, bij Fijne sucadekoek van fl. 3,75 tot acht bons en
een plaatje. Het album-plaatje Stania State heeft de tekst:
MIJN LAND IV ‘FRIESLAND No. 65 Stania State.
Deel IV biedt plaats aan 100 plaatjes, genummerd 1100, en tevens aan 2 groote platen, hier gemerkt E. en
F. Alleen de kleine plaatjes worden bij onze artikelen
verpakt. De groote platen verkrijgt men door franco
verzending per brief van 4 kleine plaatjes of bons voor
één groote; dus voor 2 groote platen, 8 kleine plaatjes
of bons inzenden. Voor uitvoerige inlichtingen zie
men de bijlage van het album. Het album is, voor 60
cent verkrijgbaar bij de leveranciers van Bussink’s
koeksoorten. Ook zenden wij het U per post á ontvangst van 80 cent per postwissel.

Provinciereeks uniek
In 1918 verscheen “Verkade’s album Friesland”, deel één, maar Verkade herstartte halverwege de jaren twintig met albums over het Aquarium en Bloemen. Hille begint twee
jaar later met provinciealbums en betrekt evenals Bussink de ANWB hierbij. Bussink
schrijft in Mijn Land I, Overijssel: ‘Dit boek, waarde lezeressen en lezers, is het eerste deel
van een reeks’. Hij brengt vanaf 1927 jaarlijks een Mijn Land deel uit over één provincie. Mijn land is de enige albumserie waarin alle elf provincies een album kregen. Een
unicum is dat zij door een auteur zijn geschreven, G.J. Nijland, voluit Gerrit Jan Nijland
(1884-1946), redacteur van ‘Het Handelsblad’ en schrijver van de ANWB-uitgave ‘Ons
eigen land’. Alle elf Mijn Land-albums zijn afzonderlijk en positief besproken in de
‘Nieuwe Rotterdamse Courant’ (NRC). In 1938 memoreert de krant: ‘Nijland heeft van
zijn serie knappe boekjes over ons land nu ook de elfde provincie, Noord-Brabant, voltooid. Wij hebben er met erkentelijkheid voor den ijverigen speurder en aangenamen
verteller, die deze Amsterdamsche confrère is, ons in verdiept’.
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Uw allround
klussenbedrijf
uit Gytsjerk!

PARKET, LAMINAAT EN PVC
schuren, onderhouden
en leggen

MEUBELS EN TRAPPEN
renoveren, kleuren
en herstellen

TEGELWERK
badkamer, toilet, vloeren
en terrassen

TIMMERWERKEN
onderhoud, verbouw
en gevelbekleding

Bel Dieter:

2
06 - 21 50 08 7

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

www.dieklus.nl

Rinia van Nautaweg 44/C, 9061 AH Giekerk

Telefoon 058 256 14 82
www.kapsalonvonk.nl
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IV Friesland
Mijn Land IV, Friesland, verscheen november 1930. Op pagina 2 staat een topografische
provinciekaart, gevolgd door een ‘Voorbericht’ van Bussink, met jaartal eronder* en
ingeplakt Erratum. Na het inleidende hoofdstuk volgen: ‘De wateren van Friesland’,
‘Frieslands schoon’ (Het Noordelijk deel der provincie en De westkust van Harlingen
naar Stavoren), ‘Het Friesche merengebied’, ‘Gaasterland’ (Zuidwesthoek), ‘Het
gebied der compagnonsvaarten en Zuid-Oost-Friesland’, en de Waddeneilanden
‘Ameland en Schiermonnikoog’. In dit album met enkele kop- en eindtekeningen, 6
kleinere pentekeningen, 100 kleine en 2 grote inplakplaten zijn slechts zeven illustraties gesigneerd met P. Henla of MvAdK.
Plaatjespagina en Stania State
De genummerde plaatjes van 60x79 millimeter en de pagina vullende platen horen bij
27 opeenvolgende rechterpagina’s met vier nummers of de letter van de pagina vullende plaat. No 89. Hindelooper vrouwtje, 90. Friesch echtpaar, 91. Friesche sjees en
92. Schaatsenrijdster en Nationale dracht, staan op een blad. De afbeeldingen zijn
vergelijkbaar met voorwerpen in het Friesch Museum, waarvan Stania State een Uithof
is geweest. Plaatje No 65 Stania State laat door het geopende smeedijzeren hek een
kleurrijke bloemenpracht en bomen voor buitenplaats Stania State zien.
Traditionele Boekband
In Bussink’s ‘prijscourant’ en reclames staat: ‘Op verschillende Exposities Bekroond
met den Hoogsten Prijs’, ‘Eenige inrichting op dergelijke schaal, voor namaak wordt
gewaarschuwd’, ‘Echtheid gegarandeerd door bovenstaande handtekening’.
Ornamenten en platen sieren deze reclame-uitingen. Het klassieke boekbandontwerp
dat Drukkerij Mortelmans leverde, paste bij deze reclame in negentiende eeuwse stijl.
In de crisistijd, na de beurskrach van 1929, laat Bussink zijn
albums niet meer drukken bij Mortelmans in Den Haag,
maar bij Joh. Enschedé & Zonen te Haarlem. De boekbanden blijven identiek met op het voorplat, bovenaan tegen
de rugzijde, het provinciewapen in goud, sabel (zwart), keel
(rood), lazuur (blauw), purper (violet), sinopel (groen) en
zilver in zwart ornament, in grote zwarte letters ‘Mijn Land’.
‘IV’ en ‘Friesland’ in kleinere rode letters zijn ingebed in
een zwart naar de rug aflopend floraal ornament, tot slot in rood ‘Uitgever’, en paginabreed ‘Jb Bussink Deventer’. Bussinks rode embleem siert het achterplat. Op de
zwarte rug prijkt in witte letters: ‘Mijn Land IV Friesland’. Bussink straalt klasse en
authenticiteit uit.
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Nieuwe Vormgeving
Enschedé brengt vanaf deel IV, Friesland, de 65 pagina’s terug naar 64 pagina’s vanaf
het titelblad. Het zijn 4 volle katernen. De paginagrote tekening aan het begin en de
weelderige randversiering van de pagina’s, maken plaats voor circa 32 kale tekstpagina’s met tekstvlakken van 14,1x17,8 centimeter in plaats van 12x16,2 centimeter. De
provincie-overzichtskaart, het voorwoord van Bussink en beide pagina’s plaatjesregister achterin worden gehandhaafd. Verschillende hoofdstukken krijgen (naar Verkade
voorbeeld) een koptekening en soms een afsluitende pentekening. De aquarellen van
landschappen, gebouwen, interieur, of mensfiguren in klederdracht, zijn in deze crisistijd scheefgedrukt of gesneden en soms blijkt het richten van de verschillende kleuren onvoldoende geweest voor goede inplakplaatjes. In ‘Mijn land I t/m III’ stond
prachtig en goed gedrukt werk van kunstschilder J. Godefroy. Enschede liet ‘een rij van
jonge kunstenaars’, plaatjes schilderen van mindere kwaliteit, met behulp van het
ANWB-archief. **
Bijzonderheden
De prijs van de albums bedroeg 60 cent bij de leverancier, bij verzending per post 70
cent, ook in de crisistijd. Elk boek kreeg een tweeslagfolder van 13,6x20 centimeter:
‘Enkele Bijzonderheden over het verzamelen van de plaatjes voor Bussink’s Album:
Mijn Land (+No Provincie) tevens Prijscourant’. In 1937 en 1942 verschenen dito
bladen voor de reeks nog verkrijgbare delen. De in 1935 herdrukte delen I Overijssel
en II Gelderland kostten in de opmaak van Enschedé 5 cent meer maar raakten in 1937
al uitverkocht, evenals III Zuid-Holland en IX Zeeland. De productie van albums stopt
in 1939. In 1942 worden alleen bons mee verpakt om dure plaatjes uit te sparen. Dat
jaar verschijnt de laatste reclamebon, voor ‘Het Verkeer II’. Mijn Land Friesland,
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• 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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V Limburg, VI Groningen, VIII Drenthe en X!Noord-Brabant zijn beperkt voorradig en
uitsluitend in Deventer verkrijgbaar, waar plaatjes geruild kunnen worden. Het
geplande album ‘Het Verkeer III’ verschijnt in 1948 als laatste uitgave.
Gerhild van Rooij.
Noten
*Het jaar ontbreekt in enkele delen of staat achterin.
**Later illustreerde een goed team: Wubbo de Jonge en J. Pander.
Bronnen, illustraties
Albums, NRC, dbnl, deventerkoekwinkel.nl, CCSA, Museum De Waag, Deventer,
Antiquarische boekhandels, https://plaatjesalbums.info/images/pdf/Bussink.pdf

Foto van kaartenmuur
Bedankt buurtgenoten! Zo zag Johnny’s muur
eruit. Na drie operaties en negen weken MCL
zijn we eindelijk weer thuis. Langs deze weg
willen wij iedereen bedanken voor alle lieve
beterschapswensen. Bedankt!
Johnny & Gretha Janse- Veldman.

Vermist!
Op 2 november heb ik op de Rengersweg mijn rose / witte ketting verloren. Wie o wie
heeft deze gevonden? Graag een reactie tel. 0623187144.
Met vriendelijke groet,
Karin van der Burgh
Uniasingel 13.
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Heemstrasingel 8 / 9062 GG Oentsjerk
tel.: (058) 256 12 30 / mobiel: 06 - 516 277 40
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Senioren verkeersmarkt
De verkeersmarkt van 6 april in Glinstra State heeft bijna 200 bezoekers getrokken.
Na de opening door de wethouder mevr. Tytsy Willemsma was er tijd en ruimte
genoeg om ontspannen bij de stands van de diverse deelnemers informatie te halen.
Vooral de workshops met de verkeerssituaties trokken veel bezoekers. Ook het ‘Fit en
Veilig blijven fietsen’ was veel in de aandacht. Door het mooie weer waren de buitenactiviteiten in trek.

De bezoekers konden d.m.v. het invullen van een formulier aangeven welke stand zij
het mooiste en leukste vonden. De Oorkonde die aan deze prijs is verbonden werd
gewonnen door Apotheek Burgum. Deze is ter plaatse aan hen uitgereikt. De apotheek
had zelf ook een prijsvraag in hun stand; in een glazen pot met dichtgeplakt deksel
zaten een groot aantal chocolade paaseieren en wie het juiste aantal kon raden kreeg
een prijs. Het aantal was 308 en de prijs is gewonnen door iemand die er slechts één
eitje naast zat.
Uit de ingevulde formulieren van de bezoekers is de winnaar van de diner bon getrokken,
te gebruiken bij restaurant DE PLEATS. De winnaar is woonachtig in Groningen, maar
met goede kennissen in Burgum is de prijs nog diezelfde middag daar afgeleverd.
Wytse Douma, voorzitter
Seniorenraad
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Technisch Bedrijf

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

!
r
a
a
j
0
0
1
l
A
OENTSJERK - RENGERSWEG 10 - TELEFOON 058 - 2561264 - FAX 2562776

De Koeketromp

Servicerubriek
Gemeente Tytsjerksteradiel/Burgum verkort nummer 140511
Open: Maandag: 12.30 tot 16.30 uur • 18.30 tot 20.00 uur
Dinsdag, woensdag en vrijdag: 09.00 tot 16.30 uur • donderdag: 09.00 tot 12.30 uur
Servicenummer voor milieu en beheer: 0511-460990
(bijv. klachten over bestrating, groen, over trottoirs).
Regio Politie Fryslân, district De Wâlden.
Basiseenheid Burgum: 0900-8844, algemeen alarmnummer: 112
Huisartsenmaatschap Trynwalden
Frisiastate 1, 9062 GX, Oentsjerk. www.huisartsenmaatschaptrynwalden.nl
Artsen: J. de Boer: 058-2561337; T. Hoekstra: 058-2562862;
J.W. Wijnstra: 058-2561291. Spoednummer: 058-2561606.
Voor spoedgevallen na 17.00 uur en in weekenden: Dokterswacht Friesland: 0900-1127112.
Tussen 8-8.45 uur bellen voor aanvragen consulten en visites dezelfde dag; tussen 1112 uur bellen voor afspraak spreekuur en terugbelspreekuur de volgende dagen;
tussen 13-13.30 uur terugbel-spreekuur: afspraak hiervoor maken via de assistentes.
Apotheek
Afhalen van medicatie en patiënten brieven; dagelijks van 13.30-17.00 uur.
Medicatie besteld voor 17.00 uur
Afhalen na 13.30 uur
Maandag
donderdag
Dinsdag
vrijdag
Woensdag
maandag
Donderdag
dinsdag
Vrijdag
woensdag
Tandarts Tandartsenpraktijk Oenkerk, Frisiastate 2, 9062 GX, Oentsjerk.
www.tandartsenpraktijkoenkerk.nl
Patyna Heemstra State, onderdeel van Patyna; Frisiastate 23, Oentsjerk,
058- 2564141. Dienstencentrum voor thuiszorg, huishoudelijke hulp, maaltijdservice,
eigen restaurant, zalenverhuur,vervoer en verzorgvoorziening Noflik Wenje.
TIRZA zorgcoach Trynwâlden - Rika de Jong-Woudwijk, Bangaweg 4,
9144 CL Hantumhuizen, tel. 06 29192860, e-mail info@woudwijkzorgadvies.nl,
website www.woudwijkzorgadvies.nl
Inloopspreekuur Zorg & Ondersteuning Trynwâlden
Het inloopspreekuur is voor alle inwoners van de Trynwâlden, dus voor jong en oud.
Met ieder probleem waarbij u zorg, ondersteuning of advies wenst kunt u langskomen. Het inloopspreekuur is iedere dinsdagochtend van 10:00 tot 11:00 uur.
Aanmelden is niet nodig. In Heemstra State te Oenkerk, Frisiastate 23, 9062 GX
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Osteovitaal, praktijk voor Osteopathie, Frisiastate 23a, 9062 Oentsjerk.
Telefoon 085- 1302580 - E-mail info@osteovitaal.nl - https://osteovitaal.nl
Fysiotherapie & manuele therapie
Caroline P. Giesberts, Rengersweg 71, Oentsjerk, 058-2563034.
www.fysiogiesberts.nl
Fysiotherapie, manuele therapie, bekkenfysiotherapie en sportfysiotherapie
T-MED fysiotherapie. Frisiastate 23a, Oentsjerk, (tel. 2563025).
info@t-med.nl./www.t-med.nl
Mensendiecktherapie
N. Klarenbeek, Wynzerdyk 11, 9062 GP Oentsjerk, (tel. 2561013),
www.oefentherapieoentsjerk.nl. Behandeling na afspraak.
Logopediepraktijk en dyslexiespecialist primair onderwijs
Femke de Vries, Frisiastate 23, Oentsjerk, (06-14835678)
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.
Annita Lageweg Praktijk Biografiek
De Ikker 1, 9062HN Oentsjerk, (06-50900787), www.annitalageweg.nl
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 13.30-16.30 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. van der Lei (tel. 058-25625820 of
06-45953248), of dhr. F. de Vries, Mûnein, (tel. 2562577).
Buurtzorg Trynwâlden
Rinia van Nautaweg 3K, 9061 AA Gytsjerk (06-83799488).
Dorpenteam - Telefoon: 06 55 45 76 74. Mailadres: tbeltman@dorpenteamtdiel.nl.
Website: www.tichtbyelkoar.nl
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