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Hellinga
transportbedrijf

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

Rinia van Nautaweg 81, 9061 AD Gytsjerk
Tel. 058-2561402
info@hellingatransport.nl
www.hellingatransport.nl

openbare
bibliotheek
OPENINGSTIJDEN:
Maandag: 15.00-20.00
Woensdag: 15.00-18.00
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10.00-12.00
en
15.00-20.00
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Crisis
Bij ons is een bom ontploft. De wereldwijde crisis
dwingt iedereen tot thuiszitten en grote voorzichtigheid.
Gevolg is dat wij op ons zelf betrokken zijn en vooral
naar binnen kijken. Wat daarbuiten gebeurt volgen we
op televisie of sociale media. Een kijkdoos maar dan
omgekeerd.
De kinderen zitten ook thuis en volgen onderwijs op
afstand door middel van de Ipad. Hun school heeft alles inmiddels flink op regel want
de techniek controleert alles. Niets blijft geheim want men ziet precies wie er online
zijn. En wie niet. Maar het ontbreekt weleens aan toezicht omdat we beiden werken
en daar wordt flink gebruik van gemaakt. Het duurt zeker even voordat kinderen zijn
opgevoed! Rondslingerende kledingstukken, handdoeken kletsnat in de hoek
geveegd, lege chips zakken of een colafles in willekeurige volgorde. Het spoor leidt
naar hun slaapkamers boven. Ze maken meer rotzooi dan wij kunnen opruimen; we
werken ons achteruit.
Net als iedereen zijn wij aan de klus. Eerst al vier dagen geworsteld met de hogedruk
spuit en de bestrating in de tuin en van de oprit, met kramp in de handen waardoor
ik geen kopje koffie meer kan vasthouden. Het moment om de keuken aan te pakken!
Werkelijk alles is gestript. Ik kijk inmiddels aan tegen een binnenmuur waarin nieuwe
leidingen moeten worden gefreesd om de stopcontacten te verplaatsen. Ruimte voor
een groter fornuis met een nieuwe indeling; alles schuift op. Mijn vrouw gebruikt de
gelegenheid om ook de kleur van de kastjes aan te passen. Straks al alles klaar is dan
hebben we een keuken in zwart mat.
Alleen zijn we er nog niet want schilderen is secuur werk en moet goed worden voorbereid. Ontvetten, schuren; we zijn er druk mee. Zat er aanvankelijk flink schot in;
inmiddels verloopt het werk steeds trager. Want het huishouden moet door! Maar
koken zonder fornuis en afwassen zonder vaatwasser is toch geen doen? Werk van het
werk met kinderen die flink in de weg lopen en te veel tijd kwijt bij het zoeken naar
gereedschap. Het lijkt wel een bouwput maar dan één waarvan de bodem uit zicht
raakt. Als dit maar geen vrije val wordt. Grrr.
Gerard Klijn
Inleverdatum kopij volgende nummer: 12 JUNI 2020
3

* nieuwbouw * verbouw * onderhoud *

Rengersweg 102, 9062 EJ Oentsjerk

Telefoon: 058 - 256 15 00

www.bouwbedrijfvandermeer.nl

EXPERIENCE
• p/a. Van der Beek - v.d. Veer

• Rengersweg 52 • 9062 EE Oenkerk
• Tel.058-2563083
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Bouw zonnecentrale
TrynwâldenOpgewekt van start
Energiecoöperatie Trynergie is al enige tijd bezig met de voorbereidingen om het dak van de loods van Jelle Bijlsma BV in
Gytsjerk te gaan beleggen met zonnepanelen.
Het is de bedoeling dat Trynergie vanaf
zomer 2020 met zo’n 3.500 panelen voor
ongeveer 300 huishoudens stroom opwekt. Hiermee wordt onze Trynwâldster
energiecoöperatie producent van echte
Trynwâldster stroom. De inkomsten van de stroomopwekking komen onze gemeenschap ten goede.
Trynergie heeft op dit moment bijna 200 klanten die nu al lokale stroom afnemen die
duurzaam ergens in Noord Nederland is opgewekt. Door deze eigen zonnecentrale
wordt die stroom dus nóg lokaler. Op het dak van Jelle Bijlsma BV wordt voldoende
stroom opgewekt voor de bestaande klanten van Trynergie en nog eens 100 nieuwe
klanten. En als er zich meer dan 100 nieuwe klanten aanmelden? Geen nood, er is voldoende duurzaam opgewekte stroom in Noord Nederland beschikbaar. Daarnaast wil
Trynergie doorgaan met het ontwikkelen van nieuwe zonnedaken.
Er wordt een zonnecentrale van formaat aangelegd op een bestaand dak. Trynergie zet
bewust in op “meervoudig ruimtegebruik”, met andere woorden: het opwekken van
deze Trynwâldster energie gaat niet ten koste van ons open groene landschap.
De door Trynergie opgerichte BV TrynwâldenOpgewekt is in maart gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.
Het transformatorstation is eind
maart geplaatst
en daarin zijn
inmiddels de
leidingen
aangelegd.

5

De Koeketromp

Het dak van de loods is destijds niet ontworpen voor zonnepanelen. W2N berekende
welke maatregelen genomen moeten worden om het dak geschikt te maken. Mannen
van Staal zijn nu bezig met de versterking van het dak, zodat die de zonnepanelen
goed kan dragen.
Daarna zal ASN Duurzaam
de zonnepanelen op de
loods plaatsen. In de loop
van juli zal de zonnecentrale
stroom gaan leveren aan het
net. Daarmee is de zelfvoorziening in stroom voor de
Trynwâlden weer een stap
dichterbij.
De feestelijke opening zal
door de coronamaatregelen,
wanneer dit mogelijk is,
later dit jaar plaatsvinden.
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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:
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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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Steun je club met de groenste stroom van Nederland!
Duurzame en
lokale energie?

ˇ
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Sluit je aan bĳ
Trynergie

2

Energie VanOns
regelt jouw overstap

3

Jĳ krĳgt voordelige,
duurzame energie
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Trynergie maakt
€ 45,- per jaar over
aan jouw club

5

2

ˇ

3
5
1

4

Je club wordt
hiermee
ondersteund

Draag jĳ één van onze Mienskipspartners een warm hart toe?

Stroom van EnergieVanOns
100% groen • lokaal • opgewekt in eigen beheer
Slút my mar oan!
✓ Jouw gekozen partner krĳgt
elk jaar € 45,- van Trynergie
✓ Jĳ krĳgt lokale eerlĳke energie

Stap nu over!
Trynergie; duurzaam met energie, door ons voor ons!

www.trynergie.nl

It Medsje 14, 9062 HV Oentsjerk
info@trynergie.nl • (058) 844 88 04
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Intussen in de Wynzerpolder
Ik ben de brug over de Murk nog niet over of ik word verwelkomd met leeuweriken
zang. En niet van één veldleeuwerik, maar ik schat wel van een stuk of vier. En het blijft
over me uitgestrooid worden tot ik mijn favoriete plek in het veld bereik. Alsof ze
willen zeggen ‘Het is voorjaar, begrijp je wel? We kunnen niet anders.’
Ik zet mijn fiets tegen het hek op de dam, pak mijn verrekijker en speur het veld af. Ik
hoef me niet in arren moede af te vragen of de grutto’s al terug zijn. De volgende twee
uur tuiten mijn oren van de mannen die de vrouwen aan het imponeren zijn. Daar is
weinig koninklijks aan. Ze jachten en jagen, vliegen elkaar in de veren, stijgen tot grote
hoogten en laten zich daarna als bakstenen uit de lucht vallen, houden een wedstrijdje snel vliegen terwijl ze zichzelf voortdurend uitroepen tot winnaar. Dat zullen
we nog wel eens zien, want Miss Greide heeft hierin het laatste woord.
De kieviten zijn een tikje rustiger. Wel moet af en toe nog even met veel misbaar het
territorium afgebakend worden, maar het lijkt erop alsof de meesten een staakt-hetvuren hebben afgesproken. De stukjes veld zijn tot ieders tevredenheid verdeeld. Er
kan nu serieus worden begonnen met eieren leggen, het broeden kan beginnen. Ruim
rondom het veld tel ik drie buizerds op hekpalen. Aan de rand van het veld en ook op
de weg er naar toe heeft de Vogelwacht op de houten palen opstaande stokjes aangebracht om de buizerds het neerstrijken en toekijken onmogelijk te maken. Anders
zou het te gemakkelijk worden en werd er geen enkele jonge weidevogel of jonge haas
groot. Want ook de zwarte kraaien met hun grote zware snavel weten dit smikkelpaleis
te waarderen. Leuk of niet, dit is dé proviandkast waaruit hun jongen straks te eten
krijgen.
Daar landt langs de rand van de sloot met een weemoedig lied de tureluur. Ik snap
niet waarom hij klaagt, er zijn soortgenoten genoeg. Hij staat een beetje mismoedig
te kijken naar de wilde eenden en de meerkoeten in water die samen het voorjaar
vieren. Is de veilige dekking voor een succesvol broedresultaat nog te summier? Ik heb
met verbazing gekeken hoe de boer overal in dit gebied kortgeleden ruige mest heeft
uitgereden. Nu, enkele dagen later, lijkt het gras uit de grond te schieten. De mest is
amper meer zichtbaar en in de weilanden zitten volop weidevogels en hazen. Vooral
de strootjes zullen bijzonder welkom zijn bij de nestenbouwers. Natuurlijk moet ik
even zoeken om de reeën. In de verte, richting Wyns, zie ik drie dicht bij de weg
laveien. Dan een poos niks. De anderen zijn waarschijnlijk vertrokken. Totdat ik op een
perceel voor de molen acht kopjes op slanke halsjes boven het gras uit zie steken. Het
blijft een mirakel, zo dicht bij de bewoonde wereld. Tevreden laat ik de kijker zakken
en terwijl ik het ruige veld overzie steekt met grote snelheid en snelle vleugelslag een
staalgrijze vogel laag en diagonaal over. Een slechtvalk. Die zie je hier maar zelden. Hij
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Reclame maken voor jezelf valt nog niet mee...

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

Creativiteit in de
Oude Melkfabriek
in Gytsjerk!

Full service internetbureau
Website ontwikkeling, Online marketing ...en meer!

Gytsjerk • 088 023 4444 • www.basticom.nl
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kruist het pad van een zwerm spreeuwen, maakt even een schijnbeweging waardoor
de zwerm uit elkaar spat en vervolgt dan zijn weg. Met dat ik hem volg richting de
boerderij aan het eind van de poldersloot, zie ik links van een damhek nóg negen
reeën. Ik sta perplex. Je kunt dit veld nog zo goed afzoeken met de kijker, toch zorgt ze
elke keer weer voor nieuwe verrassingen. Ik koester mijn vondsten: aan het eind van
een corona-dag twee uur in de rust van het veld, twintig (!) reeën (de grote sprongen
moeten nu toch gauw uiteen vallen), buizerds, een slechtvalk, volop weidevogels en
hazen… het kan slechter. Ik hoop dat binnenkort de velduilen zich ook weer laten zien,
gaan baltsen en broeden. Als ik mijn been over het zadel zwaai om terug te gaan naar
het dorp, komt nog een bruine kiekendief-man aan vliegen boven de rietkragen, af en
toe even haperend in de vlucht om beter te kunnen kijken. Dan draait hij om en verdwijnt richting Wyns.
April 2020, Albert Schaafsma
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geniet als in
vervlogen tijden
Schuif ook eens aan voor Koﬃe, Lunch,
Diner of kom Picknicken in het park!
Bekijk alle mogelijkheden op www.staniastate.nl
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LET OP! Afvoer oud papier Oentsjerk tijdens
corona-crisis
De scholen kunnen en mogen momenteel
geen georganiseerde ophaaldiensten voor
oud papier opzetten in verband met het
corona-virus. Daarom hebben de coördinatoren voor de volgende oplossing gekozen:

Elke donderdag staat een container voor algemeen gebruik op het parkeerterrein bij
het sportveld van 8- 20 uur. Hiervoor gelden de volgende regels:
1) U brengt zelf uw oud papier naar de container bij het sportveld
2) Houdt u bij het papierladen aan de huidige en toekomstige corona-richtlijnen van
de overheid
3) 1,5 meter afstand van elkaar, geen samenscholing van meer dan drie personen
enz.
4) Is het druk bij de container? Wacht op afstand op uw beurt of kom later weer (of
kom een week later)
5) Zet uw oud papier goed gestapeld in de container, bijv. in een doos of met een
touwtje erom; gooi er niet mee!
6) Probeer zoveel mogelijk vervoer te combineren met anderen, buren, familie.
Vraag ook ouderen om oud papier aan u mee te geven
7) Is de container vol, kom dan de week daarop terug
8) Het afsluiten van de container wordt door ons verzorgd.
Het is verboden oud papier bij de container achter te laten en ruim zwerfafval op!
Ouders en volwassenen: laat geen kinderen spelen in, rond of op de container!
Vragen?
Anne van der Veen 06 1371 5171
Jaap Holwerda 06 2220 3172

15

kwaliteit
goede service
scherpe prijzen

De Koeketromp

Fidesta Zorg Franchise
neemt Noflik Wenje definitief over van Patyna
Fidesta Zorg Franchise neemt woonzorglocatie Noflik Wenje in Oenkerk per 1 mei a.s.
definitief over van ouderenzorgorganisatie Patyna. In februari was er al een voorgenomen besluit. De overname gaat door nu duidelijk is dat alle tien cliënten in Noflik
Wenje blijven wonen. Irene van Dellen wordt de zelfstandig zorgondernemer van
Fidesta Noflik Wenje. De definitieve overname en invulling van het zorgondernemerschap geven alle betrokkenen rust en duidelijkheid na alle onzekerheden. Met de overname blijft Noflik Wenje voor de regio Trynwâlden behouden.
Met alle bewoners en/of hun naasten zijn individuele gesprekken geweest. Alle tien
bewoners hebben aangegeven graag in Noflik Wenje te blijven wonen. Ook een groot
deel van de huidige medewerkers gaat mee naar Fidesta.
Met Irene van Dellen als zelfstandig zorgondernemer van Fidesta Noflik Wenje is de
continuïteit in zorg en welzijn voor de bewoners geborgd. Van Dellen is geen onbekende: zij werkt al een aantal maanden als verpleegkundige en teamleider in Noflik
Wenje. ‘’Irene kent Noflik Wenje en heeft zich al bewezen in het team als teamleider.
Dat zij haar interesse voor het zorgondernemerschap heeft aangegeven, was voor ons
een cadeau,” aldus Kathy Terenstra, directeur Fidesta. In het franchiseconcept ontzorgt en ondersteunt Fidesta de zorgondernemer, zodat zij zich zoveel mogelijk kan
richten op het verlenen van zorg en welzijn. Er zijn nog gesprekken gaande met een
kandidaat om als duo het zorgondernemerschap in te vullen. ‘Het is geweldig dat de
huidige bewoners op deze locatie kunnen blijven wonen en dat de bekende gezichten
zorg blijven verlenen’, zo reageert Johan Krul, bestuursvoorzitter bij Patyna.
Tot 1 mei a.s. vindt in goede samenwerking de overgang van Patyna naar Fidesta
plaats, samen met het Zorgkantoor. De Ondernemingsraad van Patyna en de Lokale
Cliëntenraad van Noflik Wenje zijn akkoord met de overname.
Echt persoonlijk is wat verblijven en wonen in een Fidesta huis kenmerkt. De passie
en betrokkenheid van de zorgondernemers zijn daarbij volgens Terenstra cruciaal. ‘Zij
geven hun eigen kleur, geur en smaak aan hun Fidesta huis, ze zoeken de verbinding
met de omgeving en doen er samen met de zorgmedewerkers en de vrijwilligers alles
aan om de kwaliteit van zorg, aandacht, veiligheid en welzijn voor de bewoners te
borgen, zodat ze er met plezier kunnen blijven wonen.’
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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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Openluchtzwembad De Sawn Doarpen Gytsjerk
tot 1 juni gesloten
Openluchtzwembad De Sawn Doarpen in Gytsjerk zou oorspronkelijk op 25 april haar deuren weer openen voor het nieuwe zwemseizoen. Maar de gemeente heeft besloten dat het zwembad
gesloten blijft tot in ieder geval 1 juni. We vinden dit erg jammer
maar de veiligheid van de bezoekers en de medewerkers staat
voorop.
Door de huidige coronamaatregelen en het verbod op bijeenkomsten en vergunningsplichtige evenementen tot 1 juni vindt de gemeente het niet verantwoord het bad
eerder te openen. Het aantal bezoekers in het zwembad is niet te reguleren en bij
warm weer komen hier honderden mensen bij elkaar. We wachten de landelijke maatregelen af na 1 juni.

Opbrengst collecteweek Amnesty International
2020 Oentsjerk
Bedankt! De collecteweek van 2020 moest helaas
abrupt stoppen in verband met het Corona virus.
In Oentsjerk gingen 12 collectanten de straat op
om te collecteren.
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 2020 heeft
ondanks het abrupte einde in Oentsjerk € 840,00 opgeleverd. Een mooi resultaat.
Nogmaals dank!
Corien van der Linden
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Huishoudelijke thuiszorg
Schoonmaak bedrijf/kantoor
Boodschappen aan huis

Staniasingel 14 9062 GM Oenkerk | M: 06-15336041 | www.schoonmaaktrynwalden.nl
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WIERSMA OENKERK

Meer gemak
op loopafstand
Van Haersmasingel 4A • 9062 CB Oenkerk
• Telefoon: 058 - 256 11 87
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Van de scholen

In februari schreven we nog dat er allerlei leerzame, gezellige en leuke activiteiten stonden
gepland voor de komende maanden. Ook schreven we dat het bruist van de energie op de
Paadwizer, maar hoe snel kunnen dingen veranderen! Op 15 maart ontvingen de ouders
een mail van school waarin werd aangekondigd dat de scholen in heel Nederland moesten sluiten in verband met het heersende Coronavirus. Op een enkele leerkracht na is er
geen mens meer te bekennen op de Paadwizer.
Thuisonderwijs
Het team van de Paadwizer ging hard op zoek naar mogelijkheden om onderwijs op afstand te organiseren.
Ouders konden op 16 maart een afspraak inplannen om
de iPad en het schoolwerk van hun kind(eren) op school
op te halen. Elke dag ontvangen de kinderen (vanaf
groep 4) vóór 8.30 een dagprogramma via de mail met
een YouTube filmpje met de instructie van de leerkracht.
Als ouders of kinderen een vraag hebben, kunnen ze deze
via de mail stellen aan de leerkracht. De leerkrachten
hebben respect voor de manier waarop het thuisonderwijs door de kinderen wordt opgepakt en hoe ouders hun kind(eren) begeleiden en ondersteunen. Voor iedereen is de situatie verschillend en soms heel zwaar. Er zijn veel ouders die thuis moeten werken en daarbij hun kind(eren) moeten helpen met hun schoolwerk. Ook de leerkrachten verdienen een
welgemeend compliment voor hun inzet en aanpassingsvermogen. #SamenSterk!
Schoolontwikkeling
Dit schooljaar zijn we van start gegaan met een groep 1/2/3. De ervaringen met deze vorm
van organiseren zijn positief. Er is volgens de leerkrachten meer ruimte voor maatwerk.
Leerlingen leren meer van elkaar, ervaren meer autonomie en zijn meer eigenaar van hun
eigen leerproces. Ook de leerkrachten werken meer samen en leren van elkaar. Omdat we
zo positief en enthousiast zijn over de werkwijze in groep 1/2/3, willen we doorgaan met
deze ontwikkeling. Volgend schooljaar zal dit een vervolg hebben voor de organisatie in de
midden- en bovenbouw. Het is de bedoeling dat we met ingang van schooljaar 2020/2021
van start gaan met een groep 4 t/m 8, die in drie basisgroepen wordt ingedeeld: een basisgroep 4/5, en twee basisgroepen 6/7/8. De komende maanden zullen we dit concept verder
uitwerken met hulp van een ervaringsdeskundige in het begeleiden van teams die het
onderwijs anders willen organiseren.
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VOOR ’N HEERLIJK STUK BOERENKAAS GAAT U NAAR
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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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Activiteiten: Koningsspelen, sportdag, schooreisje en schoolkamp
Door de omstandigheden kon een feestelijke viering van de
Koningsspelen op vrijdag 17 april 2020 niet doorgaan. Onze gym meester André had echter een sportief en actief programma voor onze kinderen samengesteld. De kinderen kregen via de mail een bingokaart,
vol met leuke spelletjes. Op deze dag stonden er even geen andere
schooltaken op het programma en hebben we toch een beetje
Koningsspelen met elkaar gevierd.
Voor na de meivakantie staat een aantal activiteiten op het programma:
- Sportdag – 29 mei 2020; deze gaat niet door.
- Schoolreisje groep 1 t/m 6 - 10 juni 2020
- Schoolkamp groep 7/8 - 17 t/m 19 juni 2020
Wat betreft het schoolreisje en -kamp kunnen we nog niet zeggen of we deze kunnen organiseren.
De huidige coronamaatregelen blijven in ieder geval gehandhaafd tot en met 28 april 2020.
Dat betekent voor alle scholen dat wij gesloten blijven tot en met de meivakantie. Rond
28 april zal het kabinet bekend maken of de maatregelen nog langer van kracht blijven.
Veel sterkte en veerkracht voor de komende tijd gewenst, maar bovenal gezondheid!
Een hartelijke groet van het team en de kinderen van de Paadwizer!

De school waarin we samen met ouders/verzorgers door middel van aandacht voor
elkaar, effectieve directe instructie en thematisch onderwijs alle kinderen alle doelen
willen laten behalen om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op het vervolgonderwijs!
Efkes byprate…
Wat is de wereld veranderd in de afgelopen twee maanden. Het Corona virus heeft de
wereld in haar greep en we zijn allen genoodzaakt om ons leven aan te passen aan de
crisis. We kunnen ons alleen maar proberen een voorstelling te maken van hetgeen er in
alle levens is veranderd in zowel de thuissituatie als op het werk. We kunnen ons alleen
maar een voorstelling maken van de wijze waarop de ouders / verzorgers van de kinderen
vorm en inhoud geven aan hun leven in deze vreemde tijden. Het team van De Opstap
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heeft direct na het besluit van het kabinet om de scholen voorlopig te sluiten besloten om
de kinderen op afstand onderwijs te gaan geven. Binnen twee dagen hebben de leerkrachten de lessen omgezet naar een digitale leeromgeving. Via online meetings krijgen de kinderen instructie en kunnen ze de verwerkingsopdrachten maken. Het grote voordeel van
deze interactieve wijze van afstandsonderwijs is dat de kinderen structuur in de dag
hebben en de kinderen dagelijks contact met de leerkracht hebben. De leerkrachten geven
de lessen inmiddels vanuit hun thuissituatie. We zijn als team heel blij met de motivatie
die de kinderen hebben en we zijn heel blij met de wijze waarop de ouders/verzorgers de
lessen ondersteunen en de kinderen thuis begeleiden. We weten dat dit geen geringe taak
is naast de werkzaamheden die de ouders/verzorgers zelf uitvoeren en de huishouding ook
draaiende dienen te houden.
We weten dat iedereen het maximale probeert te doen om de kinderen te begeleiden. Maar
wat missen we de kinderen. Wat missen we hun stemmen in de school, het gelach op het
plein. Wat missen we de spontane opmerkingen en de grapjes. Wat missen we elkaar en
wat missen we het normale contact. We doen wat mogelijk is, maar het haalt het natuurlijk niet bij de normale schoolse activiteiten.
We hopen heel erg dat alle scholen snel weer open mogen gaan en we zien er zeer naar uit
om alle kinderen en ouders weer op school te kunnen verwelkomen. Wat zal het fijn zijn
om weer bij elkaar te zijn en de kinderen weer op de normale wijze les te kunnen geven.
Maar wat zal het ook een vreemde tijd worden. Een tijd waarin we ons goed dienen te realiseren dat we op de juiste wijze zullen moeten anticiperen op het feit dat de kinderen gedurende lange tijd geen onderwijs op school hebben gehad.
Namens het voltallige team wil ik u allen veel sterkte toewensen in deze zeer vreemde tijd.
Heb aandacht voor elkaar en blijf gezond. Met zijn allen krijgen we grip op het virus.
Tenslotte wil ik het team van De Opstap en alle kinderen en ouders / verzorgers een heel
groot compliment geven over de wijze waarop de lessen in de afgelopen weken zijn uitgevoerd. Ik heb daar heel veel waardering voor. Jullie zijn toppers.
Ik hoop tot snel in betere tijden!
Met vriendelijke groet,
Kees Flikkema, directeur OBS De Opstap.
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Uw voeten, mijn zorg
Als voetenexpert en registerpodoloog zie ik veel mensen die last hebben van hun
voeten. Veel mensen hebben pijnlijke voeten, maar ook vermoeide voeten of tintelende. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om hielpijn, doorgezakte voeten of pijn aan de
voorvoet.
‘Ik ben net teruggekomen van vier dagen Disneyland Parijs. Ik heb erg veel heb gelopen. Tot mijn verbazing heb ik geen last gehad van mijn voeten. Ik ben blij dat ik bij u
geweest ben voor een behandeling’, schreef Maaike mij laatst. Van dit soort reacties
word ik natuurlijk blij.
Mijn naam is Harrie Moerings. In mijn praktijk aan
de Prômmehof 3 in Berltsum en aan de Frisiastate
23 a in Oentsjerk behandel ik mensen met voetklachten, maar ook mensen met rugklachten
hebben vaak baat bij mijn behandelingen. In het
eerste consult onderzoek ik uw voeten. Ik kijk hierbij naar de stand van de voeten, ook onderzoek ik
de eeltvorming en de stand van de tenen. Een
scheefgegroeide grote teen bijvoorbeeld, kan van grote invloed zijn op de rest van het
lichaam. Eelt ontstaat op plekken die overbelast worden door druk of wrijving. Dit kan
komen door een afwijkende stand van uw voeten.
Met verschillende moderne technieken zoals een voetenscan, digitale voetafdrukken
en een video-opname van uw looppatroon, breng ik uw klacht in beeld. Vervolgens
bespreken we samen wat de behandeling zou kunnen zijn.
Registerpodoloog en fysiotherapeut
Misschien kan een steunzool uw problemen oplossen. Omdat ik ook fysiotherapeut
ben, kan ik goed beoordelen of oefeningen u kunnen helpen bij uw klachten. Soms is
een steunzool de beste oplossing of is het voldoende om enkele oefeningen te doen.
Vaak is het een combinatie van de twee. Ik werk nauw samen met collega-fysiotherapeuten zoals fysiotherapiepraktijk Jelle Eijzenga in Berltsum en fysiotherapiepraktijk
T-Med in Oentsjerk, om de meest optimale zorg voor uw voetklacht te bieden te
bieden.
Podozorg Nederland
De praktijk is aangesloten bij Podozorg Nederland. Podozorg Nederland is een groep
(register) podologen en podotherapeuten die het er samen over eens zijn hoe de optimale voetzorg er uit moet zien en zo handelen wij ook. Voor elke voetklacht bieden wij
29

Auto Olijnsma in Gytsjerk hee昀 meer dan
vij昀ig jaar ervaring in verkoop, onderhoud en
schadeherstel van vrijwel elk automerk.

Wij leveren nieuwe en gebruikte auto’s
OCCASIONS > > Op zoek naar een gebruike auto?
Zoek niet verder, U vindt bij ons altijd een ruim aanbod.
NIEUWE AUTO KOPEN > > Liever een nieuwe Auto?
Wij leveren nieuwe auto’s voor de scherpste prijzen!
AUTO IMPORTEREN > > Een auto gezien in het buitenland?
Het buitenland biedt een enorm aanbod van alle soorten auto’s.
Wij importeren wekelijks auto’s en begeleiden u graag!

Onderhoud
Van de reguliere APK tot het achterhalen en verhelpen van vervelende storingen,
van ruitreparatie en airco-service tot het uitdeuken van kleine deukjes.
Voor zowel uw eigen auto als leasewagens en ook campers.

Sinds 1869 uw betrouwbare partner in mobiliteit
Rinia van Nautaweg 2B, Gytsjerk • 058 - 256 12 24 • info@autoolijnsma.nl

De Koeketromp
een complete oplossing op maat. Wij komen zesmaal per jaar bij elkaar om de nieuwste ontwikkelingen op ons gebied te bespreken en aan nascholing te doen.
Zorgverzekeraar
Mijn behandeling wordt vaak vergoed door uw ziektekostenverzekering.
Zorgverzekeraar De Friesland vergoedt mijn behandeling volledig als u een AV Extra,
AV Optimaal of een AV Friso heeft. Als u de kosten niet vergoed krijgt, bied ik u een
korting aan van 15 % aan voor het eerste consult. Mocht u een afspraak willen maken,
kan dit op 06 31 21 41 11 of via mijn website, www. podozorg-berlikum.nl Uw voeten,
mijn zorg.

Haiku
in de volle zon
gaan parapluutjes open
pril kastanjegroen

Sibo
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18. Kunst in Oentsjerk

Theo Rengers 1,

plaquette van Nina Baanders-Kessler

Aan de Wynzerweg op de oostzijde van de vijfzijdige
koorsluiting van de Mariakerk kijkt Theo, voluit
Theodorus Marius Theresius van Welderen Baron
Rengers uit op Oentsjerk. Op 10 december 1947 is de
bronzen plaquette onthuld. Toen ik begin jaren tachtig
naar de Trynwâlden verhuisde en vroeg welke kunstwerken hier te zien waren, noemde niemand de plaquette. Dit kunstwerk van beeldhouwster medailleur en
tekenaar Nina Kessler is mooi uitgevoerd en sluit aan
bij de regionale geschiedenis. Vanuit mijn toenmalig
atelier in Oentsjerk heb ik vele malen met bezoekers de
plaquette bekeken en erover verteld. In de jaren tachtig
was er geen informatie over dit werk in de openbare ruimte op een gsm. In mijn verhaal vlocht ik informatie uit boeken, aangevuld met informatie uit knipsels van de
documentatie afdeling van de voorloper van Keunstwurk in Leeuwarden.
Rijksmonument
Nina werd als Antje Kessler op 28 februari 1915 in Leeuwarden
geboren en naar haar grootmoeder Antje Kessler-van der Berg
genoemd. Ze noemde zich Nina. Haar ouders waren Jacob Kessler
en Elizabeth Anna Bijl. Vader was ambachtelijk slager en hieuw
met eenzelfde inschatting, precisie, kracht en vaste hand als beeldhouwers. Gereedschap van beeldhouwers moet altijd in goede
staat zijn zonder bramen of onscherpe delen, dat is bij slagers niet
anders. Als kind heeft ze al gezien hoe spieren en botten van dieren
zich tot elkaar verhielden, dat kwam mogelijk later van pas bij tekenen en beeldhouwen. In 1934 was er geen Friese academie voor kunst. Nina voltooide
op de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam de dagopleiding beeldhouwen bij Jan Bronner, die kunstenaars van naam opleidde. Na reizen naar Parijs en
Wenen vestigde ze zich in de Ee-buurt in Leeuwarden met een eigen atelier.
Voorloper
Toen ze op 6 juli 1942 met Ambrosius Baanders trouwde, had ze monumentale
opdrachten voltooid in diverse gemeentes, waaronder in hoogreliëf uitgevoerde granieten wapenschilden Friesland en Leeuwarden op de noordelijke pylonen van de Beurs33
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of Wirdumerpoortsbrug, met de tekst ‘Anno 1940’. De brug en wapens zijn rijksmonumenten. Nina overleed in 2002 en was de eerste vrouw met een eigen beeldhouwatelier in Friesland. Pas twee decennia later kwamen er meer vrouwelijke beeldhouwers
in Friesland, onder wie Maria van Everdingen en Suze Boschma-Berkhout, de vrouw
van Kees Boschma, toenmalig directeur van het Friesch Museum. Die opmerking
maakte in de jaren 80 zoveel indruk, dat ik gevraagd werd om op 8 maart in
Amsterdam over deze Friese in Amsterdam opgeleide beeldhouwster te spreken.
Kesslers figuren, dieren en portretten van steen, baksteen, staal en brons staan in en
buiten Friesland. Vaak verwijst het werk naar een historisch gebouw of persoon. De
plaquette in Oentsjerk eert Theo, zoon van de burgemeester van Leeuwarden die met
zijn gezin de zomers doorbracht in Oentsjerk. Theo woonde vanaf 1895 in
Heemstratstate.
Rengers
Onder andere de in 1898 geopende Eerste Fabriek van N.V.
Friesche Maatschappij van Vlasindustrie’ kwam er dankzij Theo
Van Welderen Rengers. Toen hij in het boek Te Wapen, Te Wapen
van Mr. Arnoldus Johannes Andreae, notaris te Kollum, las dat
slechts 5% van de vlasproductie in Nederland bleef omdat de
vlasverwerking in België beter was, handelde hij meteen. Hij ging
in 1897 met vlasdeskundige J.J. Westra uit Kimswerd (toekomstig
directeur van de vlasfabriek) naar België om aan de Lije in Kortrijk
een warmwaterroterij met kunstmatige vlasdrogerij te bezoeken.
Theo’s vader Wilco Julius, burgemeester van Leeuwarden, en Mr.
Andreae hadden “Door Arbeid tot Verbetering” opgericht waarvan hij zelf ook lid was.
Voor deze vereniging betoogde hij dat er een commissie moest komen om een dergelijke vlasfabriek op te richten. Die fabriek kwam bij de Swarte Broek in het latere
Mûnein. De baron vond zelf aandeelhouders voor de benodigde fl. 100.000.
Noblesse oblige
Hij trok zich het lot aan van arbeiders aan en droeg bij aan hun onafhankelijkheid. In
Heemstratstate werkte hij tot diep in de nacht. Na de debacle in het vlas (crisis) in
1929 aarzelde hij geen moment om de schade voor zijn rekening te nemen, al verloor
hij zijn hele vermogen en moest hij zelfs zijn Heemstratstate verkopen. Noblesse
oblige (adel verplicht)t straalt van zijn gezicht af, dat heeft Nina goed getroffen. Ze gaf
de snor, teruglopende haarlijn weer, niet de bril waarmee de voorname baron op fotoportretten staat. Het een kwartslag naar rechts gedraaid schouderstuk doet door de
ronding denken aan ovale portretfoto’s uit die tijd. De ronding springt ver naar voren
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en loopt bij de hals terug. Daarboven springt de linkerzijde van het gezicht het meest
naar voren. Dit volume en de diagonaal geven diepte, links, rechts en aan de voorzijde
komen andere nuances in beeld.
Politieke carrière
Onder het portret staan tussen sierbanden twee regels
‘T.M.T. van Welderen baron Rengers’, en links ‘1867’ en rechts
‘1945’. Theo werd op 9 januari 1867 in Leeuwarden geboren
als een zoon van de liberale burgemeester Wilco Julius van
Welderen baron Rengers (1835-1916) en de in Oenkerk
geboren Catharina Theresia Looxma (1843-1911). Het paar
kreeg vijf jongens en vier meisjes. Zomers verbleef de familie in Oenkerk. Theo kon zijn studie rechten in Leiden niet
afmaken vanwege gezondheidsredenen. In en buiten zijn
lange politieke carrière zou hij voortdurend rechtvaardigheid nastreven, Tussen 1899-1914 en 1917-30 was hij lid van de Provinciale Staten,
tussen 1901-14 en 1917-23 lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland en daartussen van 1914-16 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. In 1930 verliet hij de
politiek en vestigde zich in Den Haag. De baron had belangrijke Europese contacten
en kende de Nederlandse en Friese politieke verhoudingen. Koningin Wilhelmina
benoemde hem tot kamerheer in buitengewone dienst.
Leeuwarder Courant, groot Fries
In 1943 week de baron vanuit de hofstad uit naar Leeuwarden. Na een kortstondig
ziekbed overleed hij op 15 juli 1945. Theo van Welderen
baron Rengers ligt begraven op het kerkhof van de
Mariakerk in Oentsjerk. De Leeuwarder Courant schreef:
“Een groot Fries ging heen.” Nina Baanders-Kessler kreeg
de opdracht voor de plaquette niet omdat Theo tot
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw benoemd
was of op zijn 70e verjaardag tot Commandeur in de
Orde van Oranje-Nassau, maar om wie hij was, als
mens. Het initiatief kwam van de 50-jarige Bond van
Coöperatieve Zuivelfabrieken, waarvan Theo medeoprichter was. Rond zijn beeltenis staat: ‘Voor dorp, gewest
en land gaf hij zijn ganse kracht, Bewaren wij getrouw wat hij tot
stand heeft gebracht’. De edele, adellijke Theo maakte voor
velen het verschil.
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Gerhild van Rooij
Foto’s: halfportret Wilco Julius van Welderen baron Rengers, Theo van Welderen baron Rengers.
Frysk foto archyf/Tresoar; Nina Baanders-Kessler via Erik Betten; Woonhuis burgmeester
Leeuwarden. Plaquette, Mariakerk en graf, foto’s Gerhild van Rooij.
NB Rengers 1 is een samenvoeging van het ongepubliceerde‘Atelierverhaal Oentjserk’ en
‘Plaquette oprichter vlasfabriek Theo Rengers’, Ut de twa doarpen. Bronnen in deel 2.-

19. Kunst in Oentsjerk

Theo Van Welderen Rengers 2,

buste van Hildo Krop

Heerenveensche Koerier: Bemind
De Heerenveensche Koerier schreef op 18 juli 1945: “De
Friesche landbouw heeft zeer veel te danken aan den heer
Th. Rengers. Zijn stuwende kracht heeft de coöperatieve
beweging in haar aanvangsjaren door de moeilijkheden
heengedragen, het landbouwvereenigings-leven is mede
door zijn bezielend woord en zijn verstandige adviezen
gekomen tot het hooge peil, waarop het in onze provincie
stond. In de gemeente van
zijn inwoning, Tietjerksteradeel, was de heer Rengers
bemind om zijn eenvoud en
zijn vriendelijke hulpvaardigheid; hij was een edelman
van den goeden ouden stempel, de helper en raadsman van velen. Groot was het verlies der gemeente
toen de heer Rengers besloot zijn laatste levensjaren in
Den Haag door te brengen. De oorlogsjaren en de evacuatie waren oorzaak, dat hij zich enkele jaren terug
weer in onze provincie, te Leeuwarden, moest vestigen.
Daar is hij thans ontslapen; Friesland betreurt hem als
een van zijn beste zonen.”
Bakker, kok, schilder, beeldhouwer
Nabij de Vrouwenpoort in Leeuwarden kijkt de tot
buiten Friesland geliefde baron vanaf de lommerrijke
Westerplantage over Leeuwarden. De 116 centimeter
hoge bronzen buste op sokkel is een kunstwerk van
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Hildo volluit Hildebrand Luciën Krop. Hildo is op 26 februari 1884 in Steenwijk geboren als zoon van bakker Hendrik Krop en Johanna Louisa Cordes. Zijn ouders, hun
twee zoons, vier dochters en een wees geworden nichtje en het inwonend personeel
en de klanten geven de kans om heel wat houdingen in zich op te nemen. Vader was
actief in de lokale politiek en wees op vernieuwers als Troelstra en Domela
Nieuwenhuis, terwijl hij Hildo, die geen geduld had om na een soort ULO door te
leren, de basis en discipline van het bakkersvak bijbracht. Grootvader van moederskant was fotograaf en tekenleraar en twee ooms schilderden en fotografeerde. Hildo
werd de eerste beeldhouwer.
Hildo Krop
Na boetseerlessen in Leiden om marsepein figuren te maken, werkte Hildo in
Frankrijk en Italië als banketbakker en kok. Tijdens zijn opleiding trof hij in Brussel
beeldhouwer Constantin Menieur en besloot toen een schildersopleiding te volgen.
In 1906 werd hij kok op een Britse buitenplaats van het echtpaar Hubert Bland en
Edith Nesbit (auteur). Zij hoorden tot de Britse socialistische Fabian Society. Toen Nesbit zag dat Hildo in zijn
vrije tijd schilderde, nodigde zij hem uit voor huiskamerbijeenkomsten met kunstenaars en intellectuelen.
Op aanraden van schilder Gerald Spender volgde Hildo
zomer 1907 schilderles aan de Heatherly Art School in
Londen. Zijn drang om zich beeldend te uiten was zo
urgent, dat hij vanuit Nederland weer vertrok. Hij kreeg
les aan de gerenommeerde Académie Julian in Parijs en
volgde daarna in 1908-1909 een beeldhouwopleiding bij
Bart van Hove aan de Rijksakademie van beeldende
kunsten in Amsterdam. Steenhouwen leerde hij bij
beeldhouwer John Rädecker. In 1910, na het behalen van zijn M.O.-akte tekenen, was
hij korte tijd tekenleraar aan de HBS in Haarlem.
Beroemde beeldhouwer
Het comité dat uit naam van de Provinciale Staten van Friesland de opdracht verstrekte voor een monument voor Theo van Welderen baron Rengers stond onder erevoorzitterschap van mr. H.P. Linthorst Homan, commissaris van de Koningin. De
heren benaderde de bij leven al beroemde beeldhouwer Hildo Krop, die zich verder
had ontwikkeld en voor beeldhouwen de belangrijkste vertegenwoordiger werd van de
Amsterdamse School. In 1911-1912 kreeg hij beeldhouwles van Georg Kolbe aan de
Kunstgewerbeschule in Berlijn, in 1912 reisde hij via Rome naar Parijs en trok daar in
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bij de Nederlandse schilder Jacob Bendien en leerde van Ossip Zadkine beeldhouwen
en taille directe. Eind 1912 werkte Hildo in de meubelfabriek van W. Gieben in
Amsterdam. Hij bekwaamde zich in houtsnijden en kreeg opdrachten. In de periode
1913-1916 waren Hildo, Joop van Lunteren en Anton Rädecker medewerker van
Hendrik van den Eijnde, voor beeldhouwwerk van het in aanbouw zijnde
Scheepvaarthuis aan de Prins Hendrikkade in Amsterdam. Na afloop werd Krop
benoemd tot de stadsbeeldhouwer en maakte beeldhouwwerk voor vele bruggen en
panden in Amsterdam en het bekende Berlage-monument, de plaquette aan het
monument op de Afsluitdijk (1940).
Eerbetoon provincie
Krop maakte vele oorlogsmonumenten waaronder in Amsterdam, Den Haag, Kampen en
in Steenwijk waar zijn werk, waaronder ook
keramiek permanent is opgesteld in villa
Rams Woerthe. Monumenten werden vaak
onthuld door nationale of regionale bestuurders. De buste van de in juli 1945 te
Leeuwarden overleden Theo van Welderen
Rengers werd op 21 september 1955 onthuld
door de Friese Pieter Sjoerds Gerbrandy,
minister-president van Nederland gedurende de Tweede Wereldoorlog. De baron
had een lange bestuurderscarrière en was
van 189l tot 1929 lid van de Friesche Staten,
van 1914 tot 1916 lid eerste Kamer, van 1901
tot 1910 en 1919 tot 1923 lid Gedeputeerdencollege en later kamerheer in buitengewone
dienst van Koningin Wilhelmina. Hij had een
groot aandeel in het beleid van het Provinciaal Bestuur en was een regeerder van formaat geweest.
Hoogreliëf
De baron houdt zijn duimen en vingertoppen zo tegen elkaar dat ze over de voorzijde
van de sokkel vallen. Zijn colbert met pochet,vestje, das en overhemd met opstaand
gesteven boord hebben een mooie textuur,. De gezichtsuitdrukking van deze in meerdere opzichten edele man is sprekend. Het beeld op N.B. 53°12'7"-O.L. 5°47'17" heeft
een sokkel met in hoogreliëf: th.m.th. van welderen / baron rengers / staatkundig denker / soci43
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aal hervormer / 1867 1945, met daartussen het familiewapen in hoogreliëf. Het beeld is
gesigneerd met Hildo Krop. Op de achterzijde staat “yn neare tiden hawwe jo oan fryslans
takomst leaud / jo wiisden nije wegen, hawwe dy mei us bigien / en skoander is hwat jo hjir bouden
duorsumer as stien / is dat it folk jins namme earen en jo tankber bliuwt.” (In nare tijden heb jij
in Frieslands toekomst geloofd/ je wees naar nieuwe wegen, bent die met ons begaan
/ en schoner is wat je hier bouwde, duurzamer dan steen / is dat het volk jouw naam
eert en je dankbaar blijft.)
Vooruitstrevend
Theo van Welderen baron Rengers De baron is woonde lange tijd in de buitenplaats
Heemstrat state en is i Oentsjerk begraven. Hij zette zich in voor de afsluiting van de
Zuiderzee en de ruilverkaveling op Ameland en was volgens De Heerenveensche Koerier:
“in het staatkundige leven van Friesland een gezaghebbende figuur en bekende, zeer
geziene persoonlijkheid, die met hard werken veel bereikte. De groote gaven van zijn
geest heeft hij ten nutte gemaakt voor de verheffing van de Friesche boerenstand, en
tal van gelukkige initiatieven, vooral op het terrein van de landbouworganisatie, zijn
aan zijn vooruitstrevende blik ontsproten.”
Gerhild van Rooij
Bronnen: Keunstwurk.nl; RKD.nl; RCE.nl; Tresoar.nl, ICK, Hildokrop.nl; Parlement.com;
socialhistory.org/bwsa/; wieiswieinoverijssel.nl; fry.wikipedia CCSA;
“De Gemeentelijke Overheid als opdrachtgeefster van beeldhouwwerken”, Ons Amsterdam, 1964,
jg. 16, p. 25; Noordburgum in woord en beeld, 1985 t.g.v. 50 jaar Vereniging Dorpsbelangen. Frysk
Foto Archyf; Foto’s: Wiersma biograaf van Theo van Welderen Rengers bij beeld Theo + beeld
Theo; Krop, Oorlogsmonument (1948, voor Steenwijk); Edith Nesbit; Wapen Van Welderen
Rengers; Heemstra state op ansichtkaart.

Haiku
elk voorjaar viert ze
weer haar franjebloesemfeest
stermagnolia

Sibo
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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

De Koeketromp

Nieuw reglement Koeketromp
In overleg met Bestuur van de Vereniging voor Dorpsbelangen Oentsjerk is het onderstaande reglement voor de werkzaamheden van de redactie van de Koeketromp afgesproken per 1/1/2020. De krant is een initiatief van Dorpsbelangen Oentsjerk en
bestaat al sinds 2002. Het doel van de Vereniging is het bevorderen van de leefbaarheid van het dorp; de Koeketromp ondersteunt deze doelstelling door zaken, die de
leefbaarheid bevorderen in positieve en negatieve zin aan de orde te stellen.
(1) Doel
De leefbaarheid in het dorp bevorderen door de inwoners een interessant en leesbaar
tijdschrift te bieden dat weerspiegelt wat er leeft en speelt in het dorp. Onderwerpen
die in dit kader aan de orde kunnen komen zijn:
•
•
•
•

•
•
•

•

•

De aan- of afwezigheid van voldoende voorzieningen zoals scholen, winkels, parkeerfaciliteiten, openbare verlichting, groen en openbaar vervoer
Zaken die de mate van (sociale) veiligheid bepalen zoals inbraak, drugsgebruik,
vandalisme en verkeer
Zaken die te maken hebben met milieu, zoals vervuiling, zwerfvuil, bodemverontreiniging, luchtkwaliteit en geluidsoverlast
De kwaliteit van de openbare ruimte zoals dat tot uiting komt in een al dan niet
verloederd straatbeeld, leegstand, autowrakken of zeer langparkeerders, kapotte
speeltoestellen en de onderhoudsstaat van parken en straten
Sociale kenmerken zoals de aanwezigheid en kwaliteit van buurtcontacten en
vormen van burenhulp
De mate waarin de (lokale) overheid de door haar gestelde regels op het gebied
van leefbaarheid wel of niet handhaaft.
Uitingen van sociale betrokkenheid, zoals verslagen van sportclubs, interviews
van dorpsgenoten, aankondigingen van dorpsfeesten en andere activiteiten/evenementen
Algemeen nieuws met betrekking tot het dorp, nieuws voor dorpsbewoners, het
voorstellen van nieuwe ondernemers of bijzondere gebeurtenissen bij adverteerders.
Overige hiervoor niet genoemde zaken, die passen bij de doelstelling van het
bevorderen van de leefbaarheid.

(2) Activiteiten
De Koeketromp is de dorpskrant van Oentsjerk. De krant verschijnt 5 keer per jaar en
bestaat voor ca. 50% uit advertenties en ca. 50% uit tekstbijdragen. De krant wordt
huis-aan-huis verspreid onder alle adressen in Oentsjerk. Daarnaast krijgen vaste
adverteerders een bewijsexemplaar.
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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

De Koeketromp
(3) Financiën
De krant wordt gefinancierd door advertentie-inkomsten, vrijwillige bijdragen en ,
indien noodzakelijk, een bijdrage van Dorpsbelangen.
De bankrekening van de Koeketromp maakt deel uit van de tegoeden van de vereniging Dorpsbelangen. Alleen met toestemming van het bestuur van Dorpsbelangen
kunnen autorisaties worden verstrekt.
De redactie is verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven van de krant en stelt
de advertentie-tarieven vast.
De redactie van de Koeketromp stelt jaarlijks een financieel verslag op en stuurt dit
toe aan het bestuur van Dorpsbelangen. Het verslag omvat een staat van baten en
lasten, alsmede een balans en het aantal gedrukte/gedistribueerde exemplaren
(oplage) en voor zover nodig van een toelichting voorzien.
Het bestuur van Dorpsbelang is, in juridisch opzicht, eindverantwoordelijk voor de
financiën, daarom kan zij aanwijzingen geven aan de redactie, indien blijkt dat de
financiële exploitatie niet kostendekkend is.
Binnen de vereniging fungeert een Kascommissie, zij controleert naast het financieel
verslag van de vereniging ook die van de Koeketromp. In de algemene ledenvergadering doet Commissie verslag van haar bevindingen.
(4) Inhoud
- De redactie is onpartijdig en onafhankelijk.
- De redactie draagt zorg voor de lay-out, opmaak en distributie van de Koeketromp.
- De inhoud van de krant wordt gereguleerd door de redactie van de Koeketromp.
- De redactie werft actief, selecteert en bewerkt zo nodig bijdragen voor de krant.
- De krant heeft een servicerubriek met informatie over niet-commerciële diensten in
het dorp en de omgeving.
- De krant staat open voor ingezonden bijdragen met aankondigingen en terugblikken:
creatief, sociaal, kritisch.
- De krant biedt ruimte voor notulen, verslagen en mededelingen van Dorpsbelangen.
Mocht een bijdrage niet geplaatst kunnen worden, dan wordt dit aan de inzender,
voorzien van motieven, schriftelijk per email dan wel mondeling meegedeeld.
(5) Samenstelling redactie
De samenstelling van de redactie is aan de redactie zelf, zij werft, benoemt de leden
en verdeelt de taken. Er is één persoon die zich bezighoudt met de financiën. Er is één
persoon die zitting heeft namens Dorpsbelangen.
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DE LEKKERSTE KOEK
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NEDERLANDSE
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OENTSJERK - RENGERSWEG 10 - TELEFOON 058 - 2561264 - FAX 2562776

• 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

Heemstrasingel 8 / 9062 GG Oentsjerk
tel.: (058) 256 12 30 / mobiel: 06 - 516 277 40

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.
TMFC Heemstra State Frisia State 23, 9062 GX Oentsjerk
tel.: 058 2564141, e-mail: gerard.dehaan@heemstrastate.nl
Inloopspreekuur Zorg & Ondersteuning Trynwâlden
Het inloopspreekuur is voor alle inwoners van de Trynwâlden, dus voor jong en oud.
Met ieder probleem waarbij u zorg, ondersteuning of advies wenst kunt u langskomen. Het inloopspreekuur is iedere dinsdagochtend van 10:00 tot 11:00 uur.
Aanmelden is niet nodig. In Heemstra State te Oenkerk, Frisiastate 23, 9062 GX
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TIRZA zorgcoach Trynwâlden - Rika de Jong-Woudwijk, Bangaweg 4,
9144 CL Hantumhuizen, tel. 06 29192860, e-mail info@woudwijkzorgadvies.nl,
website www.woudwijkzorgadvies.nl
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, 9062 HN Oentsjerk, (06-50900787), www.annitalageweg.nl
Stichting Vriendenkring Samuel
R. v. Nautaweg 3, Gytsjerk (voormalige zuivelfabriek). Verzamelen en verkoop van tweedehands goederen. Geopend woensdag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30;
vrijdagavond van 19-21 uur en zaterdag van 10-15 uur.
De goederen kunnen op uw verzoek worden opgehaald door dhr. G. v.d. Lei
(058-2562582 of 06-45953248) of dhr. P. de Vries (058-2561058)
Buurtzorg Trynwâlden
Rinia van Nautaweg 3K, 9061 AA Gytsjerk (06-83799488).
Dorpenteam - Telefoon: 06 55 45 76 74. Mailadres: tbeltman@dorpenteamtdiel.nl.
Website: www.tichtbyelkoar.nl
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