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OPENINGSTIJDEN: 
Maandag: 15.00-20.00  

Woensdag: 15.00-18.00 

Vrijdag: 10.00-12.00  

en 15.00-20.00  

Kijk ook eens op 
www.sbmf.nl
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• semi-dieplader 
• caravantransporten 
• handel- en grondwerken

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

info@hellingatransport.nl 
www.hellingatransport.nl
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Easy rider 
 
Terschelling negentien vijfenzeventig. Het huis van mijn 
ouders had een grote tuin en een garage om te klussen. 
Allemaal ruimte. In het jaar voordat ik zestien werd, kocht 
ik de brommer. Het geld daarvoor had ik verdiend met het 
bezorgen van de Harlinger Courant op West. Daar werd 
toen nog flink voor betaald. Mijn eerste bromfiets was een 
Tomos met twee versnellingen en een hoog stuur. De Puch 
lookalike. Er was zeker al flink aan gesleuteld want er zat 
een bak bij vol reserve- onderdelen. Carburateurs, tand-
wielen, zuigers, cilinders en een flinke uitlaat. Hij reed al 
zestig maar daar zat nog rek in, wist de verkoper mij te ver-
tellen. ‘Hij rijdt met gemak vijfenzeventig’, zo zwetste hij.  
 
Veiligheidshalve was de snelheid echter teruggebracht, want op het eiland werd vaak 
gecontroleerd in het zomerseizoen. De politie kwam op opgevoerde bromfietsen met 
vijftig cc cilinders en haalde alles van de weg wat te snel reed. Maar de komst van deze 
snelle mannen in blauw pak was altijd al bekend want zij werden vanaf de vaste wal 
aangevoerd. Voordat de boot aankwam, ging het gerucht al op het eiland. Een gewaar-
schuwd mens telt voor twee. Zodra de meeste toeristen waren vertrokken ging ik met 
de Tomos het strand op of het duin in. Want daar was de pakkans klein.  
 
Wat schiet er door het hoofd als je zoon, net zestien, een klusbrommertje koopt en het 
ook een Tomos blijkt te zijn? Dat is toch merkwaardig? Dit weekend opgehaald uit 
Zoetermeer  want dat ligt om de hoek. Ik had nog aangegeven dat hij beter geld kon 
investeren in een nieuwere brommer maar voor goed advies is hij selectief doof. Net 
als ik vroeger. 
 
Gelukkig moet hij ook zijn eigen builen vallen, dus wordt het zijn project. Dat wordt 
schuren, verfspuiten, onderdelen vervangen en alles in elkaar zetten. Eens kijken wan-
neer het brommertje weer rijdt. Zolang hij zijn bromfietsrijbewijs niet heeft, wordt het 
crossen niets hier want het strand is ver weg. En heb ik de gelegenheid. Ik koop een 
helm met een paardenstaart en vlieg weg. Gas erop! 
 

Gerard Klijn

Inleverdatum kopij volgende nummer: 20 NOVEMBER 2020



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

www.bouwbedrijfvandermeer.nl

* nieuwbouw * verbouw * onderhoud *

 
EXPERIENCE • Rengersweg 52 • 9062 EE Oenkerk  
• p/a. Van der Beek - v.d. Veer    • Tel.058-2563083 
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Regeren is vooruitzien  
dus zoeken we nu al  
nieuwe bestuursleden! 
 
Oentsjerk is een prachtig dorp. Goede voorzieningen. Actief 
bedrijfsleven. Groen. Vol fleur. Volop leven in de brouwerij.  
Er wordt goed om iedereen gedacht, van jong tot oud. Maar er wordt ook weleens van 
dat mooie dorp gesnoept. Een stukje groen hier, een lapje grond daar. Dat is niet erg. 
Stilstand is achteruitgang. Maar de beide uiteinden en het midden willen hebben gaat 
er bij ons niet in. Met elkaar delen en overleggen om Oentsjerk mooi te houden. En 
Dorpsbelang Oentsjerk is er om daarop toe te zien. Ze staat boven partijen, omdat we 
samen door de tijd moeten. En ze staat als één man achter de belangen van onze 
gemeenschap in gesprekken met het bestuur van onze gemeente.  
 
Volgend jaar nemen een paar mensen afscheid van het bestuur. Hun periode en hun 
werk zit er dan op. Daarom zoeken wij twee, drie nieuwe bestuursleden. Man, vrouw, 
het is ons om het even. We hebben een heel goede en actieve ploeg. Lijkt het je wat, 
kom dan eens praten met onze bestuursleden. De namen en telefoonnummers staan 
voor in De Koeketromp.  
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Haiku 
 

twee vlinders dansen 
door de verstilde moestuin 

laatste zomerdag 
 

zilveren zaadpluis 
op het punt van loslaten 

wachtend op de wind 
 

Sibo



www.dieklus.nl

PARKET, LAMINAAT EN PVC
schuren, onderhouden  

en leggen

TEGELWERK 
badkamer, toilet, vloeren  

en terrassen

MEUBELS EN TRAPPEN 
renoveren, kleuren  

en herstellen

TIMMERWERKEN 
onderhoud, verbouw  

en gevelbekleding

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

Uw allround
klussenbedrijf 

uit Gytsjerk!

 Bel Dieter: 

06 - 21 50 08 72

Rinia van Nautaweg 44/C, 9061 AH Giekerk

Telefoon 058 256 14 82
www.kapsalonvonk.nl
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Muziekinstrument bespelen?  
Gratis proefles bij de Wâldsang!  
 
Op ruim 30 leslocaties in Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en 
Tytsjerksteradiel geven muziekdocenten van cultuurcentrum wekelijks muziekles-
sen. Belangstellenden kunnen er terecht voor lessen op allerlei instrumenten. Van 
pop tot klassiek, voor jong en oud, alleen of met anderen: het kan bij de Wâldsang! 

Wie nog twijfelt over welk instrument, eerst de docent wil leren kennen of meer wil 
weten over de lessen kan zich aanmelden voor een gratis proefles. Dit kan via 
www.cultuurcentrumdewaldsang.nl. Deze site geeft volop informatie over muziek-
school, docenten, lesplaatsen, aanbod voor scholen, enz.  
 
Met vriendelijke groet, Egbert Reidinga 
pr@cultuurcentrumdewaldsang.nl 
tel. 06 57555873.
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Van de scholen 
 
We zijn alweer een aantal weken volop bezig 
met spelen en leren op de Paadwizer! We 
hebben spannende tijden achter de rug en we 
hebben veel inspanning verricht om te zorgen 

dat onze leerlingen geen achterstanden opliepen gedurende de afgelopen 
Coronamaanden. We mogen met trots kijken naar de resultaten van de inspanningen 
van ouders en leerkrachten. Wij zijn blij dat er nu weer sprake is van versoepeling van 
de maatregelen. Door Corona is het contact met de 
ouders nog wat beperkt. Gelukkig is er nog wel ruimte 
voor een kort praatje bij het hek op het schoolplein en 
natuurlijk mogen ouders ons altijd bellen. We houden 
de ouders via de mail en de Parro app op de hoogte 
van alle nieuwtjes in en rondom school. We hopen de 
ouders over niet al te lange tijd weer gewoon te ver-
welkomen in onze school. 
 
Schoolontwikkeling  
In de vorige uitgave van de Koeketromp heeft u al kunnen lezen dat we het onderwijs 
in de midden -en bovenbouw anders zijn gaan organiseren. Binnen het onderwijs op 
basis van leerjaren is er vaak weinig ruimte om aan verschillen bij kinderen tegemoet 
te komen. Dat wordt anders met unitonderwijs. Door kinderen van diverse leerjaren 
bij elkaar te zetten, kunnen leerkrachten instructiegroepen samenstellen op basis van 
niveau in plaats van leeftijd. Daarbij leren kinderen niet alleen van de leerkrachten, 
maar vooral van elkaar. Het is ook mogelijk leergesprekken te voeren met individuele 
kinderen, terwijl een andere leerkracht het zelfstandig werken begeleidt. Meerdere 
leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor de kinderen en het onderwijs in de 
unit. Op deze manier wordt het mogelijk om meer te werken vanuit kwaliteiten en 
expertise van de verschillende leerkrachten. We zijn na de zomervakantie begonnen 
met deze nieuwe manier van werken in de unit bovenbouw. We beseffen dat het voor 
zowel de kinderen als voor de ouders, en niet te vergeten voor de leer-
krachten, eerst zal moeten wennen. We hebben er met elkaar 
vertrouwen in dat het resulteert in het verster-
ken van de kwaliteit van ons onderwijs. 
 

De Koeketromp



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

Reclame maken voor jezelf valt nog niet mee...

Creativiteit in de 
Oude Melkfabriek 

in Gytsjerk!

Website ontwikkeling, Online marketing ...en meer!

Full service internetbureau

Gytsjerk • 088 023 4444 • www.basticom.nl
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Kinderopvang Kinderwoud 
De afgelopen periode zijn er bouwkundige aan-
passingen gedaan op onze school om het gebouw 
geschikt te maken voor de opvang van kinderen 
van 0-4 jaar. Het kinderdagverblijf van Kinderwoud is nu in het gebouw van CBS de 
Paadwizer gevestigd. Er is een slaapruimte voor de kinderopvang, een kinderdagver-
blijf en een gezamenlijke ruimte voor de buitenschoolse opvang (BSO) en de school 
op het Binnenplein. De BSO was al in het gebouw van de Paadwizer gevestigd. 
Kinderen van beide basisscholen in Oentsjerk, maar ook van de basisscholen in de 
omliggende dorpen kunnen hier na schooltijd en in de vakanties terecht. De peuter-
opvang is in Oentsjerk gevestigd in het gebouw van OBS ‘De Opstap’.  
 
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…  
Na een mooie zomer waarin velen van ons vakantie in eigen land hebben gevierd zijn 
we alweer een paar weken ‘los’! De kinderen zitten in een nieuwe groep en zijn met de 
Gouden Weken bezig. De Gouden Weken zijn de weken waarin we als school extra 
inzoomen op de groepsvorming in de groep zodat de kinderen met elkaar een fijne 
veilige groep kunnen vormen waarin ze veel kunnen leren. Alle leerkrachten zijn weer 
druk met de kinderen aan het werk. Het voelt bijna weer als vanouds. Bijna. Want het 
is toch nog anders op school; de kinderen worden door de ouders/ verzorgers naar 
school gebracht en de leerkrachten geven gedreven les.  
 
’s Middags om 14.00 uur gaan de kinderen naar buiten en vertellen de verhalen over 
school aan hun ouders. De leerkrachten zijn dan op het schoolplein en maken een 
praatje met sommige ouders. Maar we missen de ongedwongenheid. We missen de 
ouders in de school. We missen de spontane gesprekjes tussen ouders en leerkracht. 
De digitale communicatie tussen school en ouders verloopt prima maar het is net niet 
echt. We zien enorm uit naar het moment waarop alles weer ‘normaal’ zal zijn. De 



geniet als in 
vervlogen tijden

Bekijk alle mogelijkheden op  www.staniastate.nl

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



15

De Koeketromp

komende maanden zullen voor het onderwijs in Nederland belangrijke maanden zijn. 
Zodra de griepgolf komt zullen vele onderwijsgevenden moeten worden getest wat 
maakt dat leerkrachten mogelijk even afwezig zullen zijn. Invallers zijn niet massaal 
voorhanden zodat de continuïteit van het onderwijs onder druk kan komen te staan. 
Het team van De Opstap bereidt zich op een aantal scenario’s voor zodat we binnen 
bepaalde situaties toch zo optimaal mogelijk les kunnen blijven geven.  
 
De groepen 
Dit jaar zijn we gestart met vier basisgroepen. Juf Efie geeft les in groep 1-2 die 10 leer-
lingen telt, Juf Gesiena geeft les aan groep 3-4 waarin 16 kinderen zitten, Juf Tamara 
en juf Meike geven les aan groep 5-6 waarin 23 kinderen zitten en juf Greetje en juf 
Meike geven les aan groep 7-8 waarin 18 kinderen zitten. We hebben het zo kunnen 
regelen dat we in kleine groepen kunnen werken die ook op woensdagen kunnen 
worden ondersteund door juf Meike. We kunnen op deze wijze zorgen voor een zeer 
rustig werkklimaat waarin we de kinderen maximale aandacht kunnen geven. De 
Opstap telt dus op dit moment 67 kinderen. In de loop van het schooljaar zal de 
school groeien naar ongeveer 77 kinderen.  
 
Muziekleerkracht 
Zoals gezegd zijn we alweer druk bezig. In de afgelopen weken hebben we een nieuwe 
muziekleerkracht mogen verwelkomen die de kinderen op zeer inspirerende wijze 
muziekles geeft. We heten meester Teun van harte welkom op onze school. 
 
Lef-dag 
Onlangs hebben de kinderen van de groepen 7 en 8 meegedaan aan de LEF-dag van 
bureau weerbaarheid. Tijdens deze dag in het BOB-gebouw hebben de kinderen onder 
leiding van een extern deskundige aan activiteiten meegedaan om hun weerbaarheid 
te versterken. We kijken als school terug op een zeer geslaagde dag.  
 
Thema ‘En Toen…’ 
In de week van 14 september heeft de school het thema ‘En Toen,..’ op ludieke wijze 
geopend op het schoolplein. Binnen dit thema zullen de kinderen de komende tijd 
werken aan allerhande zaken die zich in de geschiedenis hebben afgespeeld. De 
school koppelt dit thema aan de Kinderboekenweek die ook in het teken staat van “En 
Toen…”. 
https://kinderboekenweek.nl/ 
 



kwaliteit 

goede service 

scherpe prijzen
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Peuteropvang 
Met ingang van dit schooljaar biedt Kinderwoud gedurende 5 dagen per week peuter-
opvang aan op De Opstap. De kinderen starten om 08.30 uur en gaan om 12.30 uur 
weer naar huis na eerst heerlijk met elkaar te hebben gegeten.  Meer informatie is te 
vinden op de site van Kinderwoud https://www.kinderwoud.nl/locaties/opvanglocaties 
 
Samenwerking 
Met ingang van dit schooljaar zullen de vier openbare basisscholen in de Trynwâlden 
nauw gaan samenwerken op verschillende terreinen. Op 21 september zal de aftrap 
van deze samenwerking zijn. In een volgende Koeketromp zal ik hier meer aandacht 
aan besteden.  
 
Met vriendelijke groet, 
Kees Flikkema,  
directeur OBS De Opstap

Oude liefde roest niet 
 
In het bos, verstopt onder zompig mos,  
half afgeschermd door struiken en varens,  
roestbruin en vaalwit, de rode bekleding los 
en gescheurd, hier en daar nog slechts garens, 
 
kreukels en kloven in haar huid, toegedekt 
met takken, bladeren, bessen; verloren lief 
in mijn herinnering weer tot leven gewekt. 
Ik streel haar huid; heimelijk als een dief 
 
met een drukkende ereplicht  
voor de liefde op het eerste gezicht.  
Lief en leed gedeeld op voor- en achterbank  
tot op de hoedenplank. 
 
Roestplekken als levervlekken;  
de huid als een vergiet.  
Maar wat is ze na al die jaren  
nog onvergetelijk mooi.  
Oude liefde roest niet.  
 
Albert Schaafsma



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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Nieuws van Trynergie  
 
Zonnecentrale TrynwâldenOpgewekt in bedrijf 
 Met plezier melden we dat onze zonnecentrale inmiddels vol in 
bedrijf is. Op maandag 10 augustus heeft ASN de laatste van de zestien omvormers 
van onze zonnecentrale in dienst gesteld. Daarmee levert de centrale inmiddels 
stroom voor meer dan 300 aansluitingen.  
 

Het weer heeft zeker meegewerkt. Dit zorgde voor een 
mooi opwekresultaat: er is inmiddels ruim 200.000 kWh 
opgewekt. Een goed begin voor de komende vijftien 
jaar! 
 
 
 
 

 

Samen met een aantal van onze vrijwilligers hebben we dit heugelijke moment klein-
schalig gevierd met een hapje en een drankje. We kunnen helaas (nog) geen mooi 
openingsfeest organiseren, maar wie weet komt dit nog. 



Huishoudelijke thuiszorg

Schoonmaak bedrijf/kantoor

Boodschappen aan huis

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

Uw 

vaste hulp 

voor een 

voordelig 

tarief
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Wij zoeken vrijwilligers 
Trynergie bestaat voor 100% uit vrijwilligers. Wij zetten ons in voor een duurzame toe-
komst van onze eigen omgeving. Gelukkig hebben we een kleine kern van enthou-
siaste vrijwilligers die zich inzetten om mooie projecten, zoals het zonnedak, mogelijk 
te maken. Maar wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers, zodat we dit werk kunnen 
voortzetten en liefst nog uitbreiden. 
 
We zoeken enthousiaste vrijwilligers die hun eigen specifieke kennis, ervaring of inte-
resse inbrengen. Heb je bijvoorbeeld ervaring met techniek, energie, besturen, finan-
ciën, belastingen, juridische zaken, communicatie of een ander werkveld? Laat het 
ons weten, want alle hulp is zeer welkom! Geïnteresseerd? Dat komt goed uit, want we 
willen onze organisatie op korte termijn versterken en ook een aantal projecten star-
ten. Natuurlijk mag je zelf bepalen hoeveel tijd je wilt investeren. Het kan variëren van 
een dag helpen bij het organiseren van een evenement, het uitdelen van folders, foto’s 
maken tot en met het deelnemen aan een project, deelname aan het PR & 
Communicatieteam of het bestuur. 
Op dit moment zijn we met name actief op zoek naar: 
• Bestuursleden, en in het bijzonder een penningmeester 
• Deelnemers aan het PR & Communicatieteam 
• Projecttrekkers 
• Ambassadeurs 
 
Wil je je inzetten voor Trynergie of wil je meer informatie? Stuur een e-mail 
naar info@trynergie.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. 
 
Trynergie zoekt een nieuwe penningmeester 
 
Wat doet het bestuur? 
Besturen! Samen met de andere bestuursleden draag je de ver-
antwoordelijkheid voor de energiecoöperatie Trynergie. Wij 
bevinden ons met de energietransitie in een snel ontwikkelende, 
complexe omgeving. Daarin blijven wij graag nuchter en helpen 
onze leden het zelf te doen. Dat doen we momenteel met een 
bestuur van vijf mensen. 
 
Samen zorgen we voor ontwikkeling en uitvoering van de visie van Trynergie. Het 
bestuur draagt het gekozen beleid uit en stelt dit indien nodig bij. De leden van het 
bestuur beschikken over een strategisch denkniveau en een brede kijk op de (duur-



WIERSMA OENKERK

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

• Telefoon: 058 - 256 11 87



zame) ontwikkeling van energie. Daar maken wij ons sterk voor en daar krijgen we 
energie van! Meer informatie over wat wij doen vind je op www.trynergie.nl  
 
Wie ben jij? 
Wij zoeken verantwoordelijke, transparante en authentieke bestuursleden. Jong van 
geest, collegiaal en betrokken. Je beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en 
ervaring met boekhouden. Onze filosofie weet je met enthousiasme op anderen over 
te brengen. Je bent voor gemiddeld één dagdeel per week beschikbaar. 
 
Interesse? 
Lijkt het je leuk om kennis te maken met deze bestuursfunctie? Neem dan contact met 
ons op. Stuur een e-mail naar: info@trynergie.nl . Of bel met Tseard van der Kooi, 
voorzitter via (06) 20 09 18 63.
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Oproep! 
 
Wie was de jongeman die op dinsdag 18 augustus rond een uur of drie ’s middags 
de ambulance heeft gebeld? Er was een vrouw gevallen in het bos dicht bij de ten-
nisbanen in Oentsjerk. Ze lag met een gebroken pols en een heftige bloedneus te 
wenken om hulp. Deze kordate jongeman heeft toen de ambulancedienst inge-
schakeld, waardoor ze snel naar het MCL kon worden overgebracht. In de hectiek 
van het moment zijn we de naam van de jongeman vergeten. Wel weten we dat hij 
ergens tussen het bos van Heemstra state en de Dr. Kijlstraweg woonde. 
 
We willen graag in contact komen met deze jongeman om hem te bedanken en te 
belonen voor dit bijzondere optreden. 
 
Fam. S. van der Meer 
Frisiastate 63, 9062 GZ Oentsjerk 
058-2562363 



Kaasboerderij en SVR Camping

VOOR ’N HEERLIJK STUK BOERENKAAS GAAT U NAAR

”Johanna Hoeve” 
 

fam. Van Eijden 
Binnendijk 57, 9256 HL Rijperkerk, tel./fax: 0511 - 431944 

Van jong tot zeer oude kaas en diverse kruidenkaasjes,  
w.o.  berenburg kruiden en Friese nagelkaas 
Wij geven ook demonstraties kaasmaken.  

Een idee voor een excursie of kinderpartijtje??? 
Tot ziens in onze winkel die de gehele week geopend is.
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Interview met Gerhild van Rooij 
door Sylvia Wijnjeterp 
 
Na haar twintigste Kunstrubriek voor de Koeketromp, is de tijd om iets meer te lezen over Gerhild van 
Rooij. Waarom graaft ze in de geschiedenis en schrijft zij over kunst en erfgoed en wat doet ze nog 
meer? Sylvia Wijnjeterp uit Oentsjerk is grafisch vormgever met haar eigen bedrijf SW-design, kunst-
schilder en ontwerper van sieraden. Sylvia leerde Gerhild kennen omdat zij het blad Pluskrant 
Magazine vormgaf waarvoor Gerhild een kunstrubriek schreef. Zij kent Gerhild niet alleen als schrij-
ver, onderzoeker, maar ook als kunstenaar, galeriehouder, spreker en door wandelen in de Trynwâlden. 
Speciaal voor de Koeketromp stelde ze Gerhild vragen over haar jeugd en keuzes.  
 
‘Gerhild, je bent geboren en opgegroeid in 
Amsterdam. Je voltooide diverse artistieke 
opleidingen en woont sinds begin jaren tach-
tig in de Trynwâlden. Burgemeester van Dulst 
opende je atelier op het Rengersplein in 
Oentsjerk en daarvoor had je ateliers in 
Frankrijk, Spanje, Duitsland en diverse plaat-
sen in Nederland en sinds 1989 in Aldtsjerk. Je 
schrijft in de Koeketromp alleen over kunst en 
erfgoed van anderen, maar als beeldend kun-
stenaar exposeerde je je werk in Europa, Azië 
en Amerika.’ 
 
Ik ben benieuwd of je als kind al kunst maakte en wat je eerste kunstwerk was? 
‘Zelf noemde ik het geen kunst, maar op de toenmalige kleuterschool (groep 1 en 2) 
had ik een verfwerkje/collage gemaakt waar ik lang aan had gewerkt in vergelijking met 
kinderen om me heen. Ik ging er helemaal in op. Het waren drie prinsessen in baljur-
ken. Omdat ik geen plooien en bolle rokken kon tekenen of schilderen heb ik toen, 
zonder erom te vragen vloeipapier gepakt en dat geplooid en opgebold opgeplakt in 
laagjes over elkaar. Een deel van dat vloeipapier had ik eerst versierd, zo leek het wel 
op kant. Mijn oma en moeder konden geweldig naaien en kostuums maken, dus ik had 
wel al een idee wat ik wilde maken. Omdat ik het geweldig vond (en vind) om te voelen 
hoe stofjes vallen, wilde ik dat gevoel weergeven.’ 
 
Hoe kwam je op het idee van vloeipapier? 
‘Ik wist waar dat in de kast lag omdat we propjes hadden moeten maken om op voor-
getekende stippen een ’hyacint’ te plakken voor Moederdag. Ik vond dat zo lelijk dat 

Loman 'Adam en Eva'  
daarachter Gerhild van Rooij, foto Sietse de Boer
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ik het niet aan mijn moeder gegeven heb. Dat zou verraad zijn, omdat het voor mij 
geen hyacint was. Het leefde niet. Het was te vast en te dicht om een bloem te zijn. Ik 
was te jong om het als een stilering te zien, maar ik denk dat ik de vorm ook dan niet 
sprekend zou vinden. Ik had wel ontdekt dat je met vloeipapier iets ruimtelijks kon 
doen wat niet op die manier met crêpepapier kon. Het licht door dat vloeipapier vond 
ik mooi en de poederachtige zachtheid van het materiaal. Je kon er heel fijntjes mee 
werken en dat paste bij me.’ 
 
Hoe vonden ze je kunstwerk thuis? 
‘Het is nooit thuis geweest. De kleuterjuf hing het op en vertelde na korte tijd, trots, dat 
het schoolhoofd de prinsessen zo bijzonder vond dat ze gevraagd had of het in haar 
kantoor mocht hangen omdat er belangrijk bezoek kwam. Ik heb geglimlacht en niet 
gezegd ‘Dat is mijn werk en ik wil het aan mijn ouders laten zien’. Ik klapte dicht, maar 
niemand merkte dat ik geen zin meer had om iets ‘echts’ te maken. Ik keek hoe ande-
ren het deden en wilde niet opvallen. Pas op de middelbare school had ik een tekenjuf 
die me uitdaagde. Ze was een boeiende kunstenaar. Toen was ik vrij om ook in de klas 
mezelf te zijn in mijn beeldend werk. Ik had wel thuis vrij gewerkt. Ook mijn vader heeft 
werk weggegeven. Weer zweeg ik bij de opmerking dat ik altijd iets nieuws kon maken 
en mijn werk anderen blij maakte, omdat die niet zoiets konden maken. Dat ik die weg-
gegeven werken nog herinner, zegt hoe belangrijk die toen voor me waren. Je ontwik-
kelt van het een naar het ander en dan kun je sleutelwerken nog niet missen.’ 
 
Wist je toen al dat je kunstenaar wilde worden? 
‘Nee, dat is me overkomen. Ik beschouwde dat niet als iets voor mij. Ik zag hoe intens 
het was, dat komt omdat kunst en cultuur thuis vanzelfsprekend bij het leven hoorde. 
Er was echte kunst en mijn vader had een aantal reproducties o.a. Botticelli, Da Vinci 
en Taj Mahal. Hij zei altijd dat je die pas kon begrijpen als je 
het tenminste een keer in het echt gezien had. Die werken 
heb ik later ook gezien. Mijn beide opa’s heb ik niet gekend, 
de éen was kunstenaar/ edelsmid, de ander designer, bin-
nenhuisarchitect en in zijn vrije tijd kunstenaar. Er waren 
meer kunstenaars in de familie. Thuis hoorde ik weer andere 
kunstenaars zo heftig praten over eigen werk en werk van 
anderen, dat het leek of iemands leven van die prestatie en 
reactie afhing. Die intensiteit en vasthoudendheid herken ik 
nu wel, maar daar dacht ik als kind niet over na. Nog niet echt 
denk ik, maar het heeft me wel gevormd.’ 
 foto Erfgoed (uit serie hout)



Iedere klant tevreden de deur uit!

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag van 
08.00 tot 20.00 uur
Donderdag en vrijdag tot 21.00 uur
Zondag van 12.00 tot 18.00 uur

De Haven 5, Gytsjerk
058 - 256 1370 • info@ahgytsjerk.nl

Ruim & plezierig 
winkelen 1400m2 winkel plezier!

Ruime 

openingstijden

www.marten-atsma.nl

Marten Atsma
ARCHITECT

Tel. 058 - 256 12 79 / 058 - 256 12 13  Rinia van Nautaweg 4c  Giekerk
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Waren die andere kunstenaars belangrijk? 
‘Er kwamen naast beeldend kunstenaars, ook toneelschrijvers, - spelers en weten-
schappers bij ons thuis. De opwinding als iemand naar een première toewerkte in een 
van de vele theaters in Amsterdam, uitzag naar publicaties van artikelen of boeken, of 
een opening van een expositie maakten indruk op me. Evenals de reacties op pers, prij-
zen of het uitblijven daarvan. Dat heb ik allemaal al vroeg van de zijlijn meebeleefd en 
ook dat ze soms heel eenzaam waren in hun werk omdat ze niet ergens pasten. Ik leerde 
spelenderwijs dat er een wereld schuil kon gaan achter een kunstwerk, muziekstuk, 
tekst en dat alle kunst voortbouwde op wat er was, ook als het iets nieuws was.  
We woonden vlak bij het Stedelijk museum en het Rijksmuseum. Daar ontdekte ik 
altijd weer iets anders. Ik heb dat nog en die nieuwsgierigheid maakt dat ik samen met 
mijn echtgenoot Andries Tóth in onze galerie al decennia werk van anderen onder de 
aandacht breng en dat ik al honderden keren over kunst van anderen heb geschreven 
voor professionele bladen en musea en daarnaast voor uitgaven als de Koeketromp.’ 
  
Hoe begon het schrijven? Herinner je het eerste verhaal of gedicht? 
‘Ik knutselde meer dan dat ik schreef. Ik keek en absorbeerde van alles. Ik rijmde wel, 
klasgenoten wisten dat ik dat kon, Als de juf of meester jarig was of een klasgenootje 
langdurig ziek was, vroegen ze of ik iets wilde dichten. Ik dacht er niet over na, omdat 
het me niet raakte, het was een kunstje. Mijn 
opstellen werden op de lagere- en middelbare 
school vaak eruit gepikt om voor te lezen. Dat 
vond ik een inbreuk, omdat ik het als mijn 
wereld beschouwde. Ik vond ook dat het beter 
moest en meer moest zeggen. Ik heb op de mid-
delbare school (lyceum/gymnasium) wel eens 
iets verscheurd en snel een ander opstel 
geschreven. Die juf heeft mijn oude verscheurde 
versie uit de prullenmand gevist en later in de 
klas gezegd dat het beter was dan de tweede 
versie. Dat wist ik, maar het gaf te veel prijs. Het 
onderwerp was een buitenstaander en ik koos 
Beethoven die met zijn doofheid en zijn compo-
sities een buitenstaander was, en ineens dacht 
ik nee, het is te heftig. De juf las uit beide ver-
sies voor. Ik werd gelijk gevraagd om voor de 
schoolkrant te schijven, dat deden ouderejaars 
normaal. Ik wilde niet, ook niet na aandringen. Boekomslag Botschaften im Wind, tekening en 

vertaling Gerhild van Rooij



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 



Ik wilde schrijven over wat me boeide, nog steeds. Schrijven was een expressie voor 
me. Het ritme, de wendingen in de zinnen, stokken, staccato of laten vloeien zoals de 
legato in muziek, waren net zo belangrijk als het onderwerp.’ 
  
Je praat over schijven alsof het muziek is, was muziek als kind al belangrijk 
voor je? 
‘Muziek is altijd heel belangrijk geweest voor me. Ik wilde dansen om de ruimte te 
voelen en me uit te drukken en om de muziek door me heen te laten stromen. Ik heb 
dat gedaan tijdens en na een tienjarige beroepsopleiding klassiek ballet. Eén worden 
met muziek en je gelijkwaardig uitdrukken, is met niets te vergelijken en daarom geef 
ik nog een uur de balletkunst door aan kinderen. Schatjes zijn het; als ik ze met over-
gave bezig ziet ontroert me dat. En ik ben blij dat oud-leerlingen nu en dan contact 
zoeken om te vertellen wat de lessen hebben betekend. Je geeft iets door voor het 
leven. Mijn moeder kon prachtig fluitspelen en zingen. Ik heb altijd genoten van 
samen met haar naar concerten of theater gaan. Ze was superkritisch, maar als de 
muziek zoals zij zei ‘leefde’, was ze supergelukkig. En die liefde voor muziek heb ik 
genen en doorgegeven aan ballet en theaterleerlingen, van wie een aantal een muziek-
theatercarrière heeft.  
 
Heb je zelf ook muziek gemaakt? 
‘Nee, maar jaren na voltooiing van de Nel Roosacademie, deel van de Theaterschool 
(Nu Hogeschool voor Kunsten, Amsterdam) vertelde pianiste Trui Ittman dat ze altijd 
uitzag naar mij in de les. Ik was net terug uit de VS waar ik had lesgegeven. Trui vertelde 
dat ik op de academie altijd geïrriteerd of boos keek, ook al was het een flits, als iets niet 
mooi gespeeld was en dat ik straalde als de muziek met veel gevoel gespeeld werd. Ik 
had dat nooit in de gaten. ‘Je was een open boek’, zei ze en ‘je voorkwam dat ik op de 
automatische piloot speelde.’ Ik vrees dat ik nog een open boek ben, niet echt handig. 
De pianiste en ik zijn vriendinnen geworden en ik put nog uit wat zij me liet horen op 
haar vleugel en diverse bandopnames en elpees. Haar toen al overleden man was kun-
stenaar en ze kwam ook naar mijn atelier om mijn nieuwste werk te bekijken’. 
 
Heeft muziek ook later nog een rol gespeeld in je werk? 
‘Zeker. Mijn allereerste expositie in Galerie Tanse in Amsterdam in 1976 bestond voor 
twee-derde uit werk dat was geïnspireerd op klassieke muziek, muziek maken en 
opera. Ook in later beeldend werk speelde muziek wel een rol. Het is zo ongrijpbaar 
je kunt het niet vasthouden en alleen maar laten resoneren. Ik heb heel veel klassieke, 
hedendaagse en wereldmuziek gehoord, door verschillende orkesten en musici en in 
verschillende landen. Ik vind het geweldig als er in de concerten in onze eigen 
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bescheiden GBV Kunst en Concertzaal Galerie Bloemrijk Vertrouwen, een concert is 
waarbij ik kippenvel krijg. Daar kan ik heel lang op teren. Maar ik vind het ook gewel-
dig dat we naast professionals ook kinderen en tieners een podium bieden. Op een 
concertvleugel spelen kan het pianospel verdiepen. Veel kinderen oefenen alleen op 
een keyboard en daarop kun je niet zulke rijke tonen en klanken vormen als op een 
vleugel. Voor muzikale kinderen die thuis geen piano hebben is het eerst wennen en 
dan een feest, ze mogen voor een concert ook komen spelen zoveel als ze willen om 
te wennen.’ 
 
En is muziek belangrijk bij het schrijven? 
‘Zeker! Ik heb veel componistenportretten geschreven in opdracht van het intercultu-
rele magazine Most Magyarul Hongarije Magazine, waarvoor ik nu bijna twintig jaar 
werk. Het is geweldig om in vier tot 15 pagina’s muziek, leven en tijdsbeeld samen te 
brengen. Ik ontdek dan steeds andere uitvoeringen, waardoor je weer andere nuances 
ontdekt. Uit die artikelen zijn weer lezingen voortgevloeid. Als je vertelt voel je het 
contact met de luisteraars, dat is magisch, of ik nu over kunst, theater, muziek, litera-
tuur of erfgoed vertel.’ 
 
Waar is je werk te zien? Heb je nog exposities of projecten in het vooruitzicht? 
‘Er hangt een pastel met toegevoegd natuurlijk materiaal op 
linnen in een groepsexpositie in het Gemeindehaus in 
Osnabrück, als onderdeel van een reizende tentoonstelling. 
Onlangs exposeerde ik een fotografisch vijfluik in Rotterdam 
waar werk van mij is verkocht aan een verzamelaar. De organisa-
tor is met iets nieuws bezig en mogelijk komt mijn werk dan 
weer in Rotterdam. In december exposeer ik werk in Groningen. 
Mijn theaterportretserie en een serie zonder titel van allemaal 
sferen vorderen gestaag voor de solo-expositie in Norg volgend 
jaar. Er is meer afgezegd dan doorgaat, dus ik wacht verder af en 
werk rustig door.’ 
 
Heb je nog artikelen of publicaties in het vooruitzicht? 
‘Altijd. Ik buig me over een bescheiden publicatie over een aspect van Jan Loman, een 
geweldige kunstenaar, dichter, vormgever, kunstorganisator, inspirator, landmeter en 
zeer betrokken bij natuurbeschermingsprojecten. Een tentoonstelling van en over 
Loman krijgt een nieuwe invulling omdat deze door corona tot 2021 is uitgesteld. Dat 
blijft spannend. Ik verzorg onder meer voor de nieuwsbrief van het Observeum 
(Streekmuseum en Volkssterrenwacht ineen), de rubriek (museaal) Object van de maand. 



Schilder- en schoonmaakservice 
 

Ate Atema 
 

o.a.: • goten reinigen 
• glazen wassen 
• binnen- en buiten- 

schilderwerk 
 
Ook voor onderhoudscontracten 
 
Van Sminiaweg 47 
9064 KE Oudkerk 
058 - 2561735 
06 - 19552436  
a.atema1@chello.nl V.C.A. gecertificeerd

Rengersweg 21 9062 EA Oentsjerk 
Tel. 058 - 256 19 03 

 
 
Uw adres voor: 
 

* Vloerbedekking * Gordijnen 

* Parket * Laminaat 

* Binnen zonwering * Buiten zonwering
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Voor RTV Kanaal30 schrijf ik tot twee maak per week de cultuurrubriek Te zien in … over 
kunst, erfgoed en kunstprojecten in de openbare ruimte of over tentoonstellingen in 
de regio Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Ik ben daarvoor gevraagd omdat er in 
Coronatijd weinig cultuur nieuws was.  
Op Trynwalden.nl verschijnt nu en dan onder Oentsjerk de rubriek Kunst in de 
Trynwâlden. Daarnaast is er de galerie met exposities in de zaal en daarbij raamexpo-
sities sinds Corona en concerten en lezingen met publiek op anderhalve meter. 
Andries en ik schrijven daarvoor toelichtingen en persberichten.’  
 
Tot slot: hoe combineer je dat allemaal? 
‘Ik ben dankbaar dat ik gezond ben, in deze mooie omgeving woon, veel moois en inte-
ressants meemaak en dat het leven nooit eentonig is in huize Tóth- van Rooij. We zijn 
samen en we hebben een lieve dochter die haar eigen weg heeft gevonden in muziek 
en theater. Dat geheel geeft me energie waardoor ik met een strakke of flexibele plan-
ning het meeste met passie kan doen. De afwisseling houdt me alert en ik blijf mede 
fit en flexibel dankzij yoga en door intens te genieten van het leven en dierbare 
mensen. Ik vind leven een geschenk om ten volle van te genieten en de combinatie 
van ingekeerd voor mijzelf werken, en dan weer naar buiten treden om te inspireren, 
past bij mij. Het beleven van cultuur, kunst, literatuur, theater, muziek, film enzovoort 
zijn voor mij even primair als zorg en voeding omdat het verbindt, je horizon verrijkt. 
Het herrijkt me en maakt me rijker en dat wil ik delen.’  

Sylvia Wijnjeterp

Vertakt, foto genomen in Coronatijd in Stania State
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Trynwâlderein 
 
 
 
Het aantal ouderen neemt toe. De vraag naar (intensieve) ouderenzorg groeit. De 
bijdrage van vrijwilligers wordt binnen de ouderenzorg steeds belangrijker. De 
Trynwâlderein wil eraan bijdragen dat ouderen, tot aan hun dood, in hun eigen 
leefomgeving zorg ontvangen. In de buurt. Tussen naasten en familieleden. 
 
Krachten bundelen 
De samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten kent in de Trynwâlden een 
lange geschiedenis. We willen hierbij aansluiten door de krachten van individuen en 
maatschappelijke organisaties te bundelen en te stimuleren dat 65-plussers en jon-
geren zich als vrijwilliger inzetten. 
 
Vraag om zorg vergemakkelijken 
Zorg richt zich op het verbeteren of in stand houden van welzijn. Zorg kan nodig zijn 
bij armoede, ziekte, eenzaamheid of beperkingen. Het kan gaan om een praatje, bood-
schappen, grasmaaien of gezondheidszorg. De Trynwâlderein wil het vragen om zorg 
vergemakkelijken en actief bijdragen aan zorgverlening door vrijwilligers. 
 
Buurt-omtinkers en vrijwillige zorgverleners 
De Trynwâlderein wil een netwerk van 'buurt-omtinkers' opzetten. Vrijwillige omtin-
kers die, uitdrukkelijk rekening houdend met privacy, vraag & aanbod op elkaar helpen 
afstemmen. Omtinkers die een beroep kunnen doen op vrijwillige zorgverleners van 
de Trynwâlderein en die, als iemand dat wil, zo nodig afstemmen met professionals. 
 
Meningen gezocht 
Onze ideeën over de Trynwâlderein zijn niet in beton gegoten. Tot eind januari 2021 
nodigen we inwoners, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, zorgverleners, wel-
zijnswerkers en zorgorganisaties binnen de Trynwâlden uit om kritisch mee te denken. 
We doen dit via dorpskranten, website, koffiegesprekken, interviews, online-bijeen-
komsten en email. 
 
Vrijwilligersconferentie 
Op 30 januari 2021 willen we tijdens een 'Vrijwilligersconferentie Trynwâlderein' alle 
meningen bespreken. Dan beslissen we of, en hoe, de organisatie van een 
Trynwâlderein kan worden opgepakt. 
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Vragen? Ideeën? Kritiek? Meer informatie? 
Neem contact op met de 'Werkgroep Trynwâlderein'. Dat kan als volgt: 
Bel ons of nodig ons uit voor overleg 
Dick Provoost (06 4783 76787) 
Harke Heida (06 1119 1720) 
Niek Hagoort (06 2217 2824) 
Wieke Stormer (06 3820 1008) 
Kijk op de website: https://trynwalderein.nl 
Mail: via meedenken@trynwalderein.nl 
Heb je een idee? Gebruik de digitale ideeënbus op de website 
Online overleg: desgewenst regelen we online overleg met max. 25 personen 
 
Wil je onze nieuwsbrief per email ontvangen?   
Op onze website kun je je gratis abonneren (https://trynwalderein.nl).

bartlehiem
Bartlehiem 35, 9091 BH Wyns

tel. 0519-346185 of 06-21496788

bartlehiem@herbergier.nl

www.herbergier.nl/bartlehiem

uniek wonen 
én zorg voor mensen 
met dementie
Kom vrijblijvend kennis 
met ons maken
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IJsclub Oudkerk in ‘Coronastand’ 
 
Als wij als doorgewinterde ijsclubbestuurders de impact van het virus, dat ons nu al 
7 maanden in onze greep heeft inschatten, dan is dat kort samengevat:  

‘Wy binne der noch net klear mei!’ 
 
Dan komt al snel de vraag hoe wij onze taken dit jaar gaan uitvoeren voor de ijsclub, 
wat kan wel en wat niet gezien de uitzonderlijke omstandigheden.  
Het ijsclubhokje als trouwlocatie valt af omdat de 1.5 meter regel bij het maken van 
de trouwfoto met gasten op de loopplank voor het hokje niet zou kunnen. Een 
schaatswedstrijd met alles erop en er aan is ook niet aan de orde. Onze keurmeesters 
en vrijwilligers blootstellen aan onnodige risico’s willen we eveneens niet. 
  
Wat doen we dan wel! 
Het jaarlijks groot- en klein onderhoud aan onze unieke ijsclubaccommodatie stond 
weer op de rol. Elf september staken we de handen uit de mouwen en ging de modder 
en drek van de gevel en ramen van het hokje. Er is een vraag van dorpsbelang om het 
zandstrandje op te knappen bij het meer, maar gezien bovenstaande actie die al vaker 
is voorgekomen, eerst maar eens kijken of we elkanders belangen op de Mar kunnen 
respecteren.  
 
Schoonmaken ijsclubhokje, schuren en verven kozijnen, deur en daklijsten, muren imp-
regneren tegen vocht, riet maaien rondom het hokje, V-snaren van de pomp afstellen 
en de pomp doorsmeren, elzenopslag in de rietkragen aanpakken, sloot hekkelen op de 
landijsbaan, met bosmaaier de toegang tot de ijsbaan maaien, afrastering langs de 
rondweg bij het strandje ligt plat, palen vernieuwen en om af te sluiten de voetgan-
gersbrug naast het heechhout bij de haven die verrot is en moet worden vervangen.  
 
Onze sneeuwschuiver die we in 2014 nieuw hebben aangeschaft heeft door stilstand 
en door het uitblijven van een winter al die jaren, wat ‘reumatische klachten’ zoals het 
blokkeren van de remmen. De sneeuwblazer heeft geen compressie, ook dat gaan we 
verhelpen. De stokoude Agria sneeuwschuiver loopt als een tierelier; zo zie je maar 
weer dat ouderdom niet alles zegt! 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur IJsclub Oudkerk 
A. van de Polder
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Tijdelijk extra subsidie voor isoleren huis 
 
Niet op vakantie dit jaar? Investeer in uw huis!  
Inwoners van Fryslân krijgen tijdelijk extra subsidie als zij hun huis laten 
isoleren. Bijvoorbeeld door glas met hoog rendement, spouwmuurisolatie of vloeri-
solatie. De provincie wil haar inwoners aanmoedigen om nú aan de slag te gaan en 
geeft hiervoor tijdelijk een extra tegemoetkoming. Deze geldt tot en met 31 december 
2022 en zo lang er budget is. 
 
Subsidie 
Als u twee of meer isolatiemaatregelen laat uitvoeren, komt u in aanmerking voor de 
landelijke Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). De provincie doet daar nog 
een derde van de subsidiewaarde bovenop. Dus stel u ontvangt als Friese woning-
eigenaar €1500,-  SEEH-subsidie van het Rijk, dan krijgt u van de provincie nog eens 
€500,- Aanvragen: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh  
 
Lening 
Wilt of kunt u uw spaargeld niet inzetten voor het isoleren van uw huis? Dan kunt 
u kiezen voor de Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds. Friese aan-
vragers krijgen een korting van 0,5% op de rente. Aanvragen: www.energiebespaarle-
ning.nl/fryslan 
 
Ook Verenigingen van Eigenaars komen in aanmerking voor bovenstaande regelingen. 
Zo heeft u voortaan een lagere energierekening én zit u er 's winters warmpjes bij!



www.nahzorg.nl

Hersenletsel 
en dan...?
Een ongeluk, een beroerte, ziekte of andere oorzaak. Niet Aangeboren 
Hersenletsel (NAH), ineens staat uw leven en dat van uw naasten op de kop. 
Wat nu? Hoe moet het verder?

NAH Zorg biedt advies, ondersteuning en begeleiding aan mensen met  
Niet-aangeboren Hersenletsel in de thuissituatie. 
Deze zorg wordt uitgevoerd door gespecialiseerde NAH Zorgverleners en 
wordt al sinds de oprichting in 2001 voor cliënten in Noord Nederland 
gecoördineerd vanuit het centrale servicebureau te Oenkerk.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor: 
•  Ambulante begeleiding / thuisondersteuning (WMO, WLZ en particulier) 

gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid op gebied van wonen, 
werken, studie en vrije tijd. 

•  Praktische,- en emotionele begeleiding bij regelzaken, administratieve 
zaken, participeren in de samenleving, psychosociale, systeem- en 
relatieproblematiek.

• Advies- en analyse bij complexe NAH gerelateerde zorgsituaties. 

Wij helpen u graag.

Postbus 94, 9062 ZJ Oenkerk • 058 - 256 38 39 • info@nahzorg.nl



MS collecteweek 
 
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het 
Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in de gemeente 
Oentsjerk (TYTSJERKSTERADIEL). Help jij ons in de strijd tegen multiple sclerose 
(MS)? 
  
MS is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. Het is een ziekte van het 
centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem, wordt de laag om 
de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen signalen van en naar de her-
senen niet (goed) door, waardoor verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. In 
Nederland hebben 17.000 mensen MS en elk jaar komen hier zo’n 1.000 mensen bij. 
De eerste symptomen treden meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar.  
  
Onderzoek hard nodig 
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe 
de ziekte te genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. Nationaal MS Fonds inves-
teert de opbrengst uit de MS collecte in innovatieve onderzoeken naar MS. 
  
Word collectant 
Help jij mee? Het coronavirus heeft grote impact, ook op het Nationaal MS Fonds. 
Door de maatregelen hebben we onze fondsenwervende evenementen moeten uit-
stellen of afgelasten. Hierdoor lopen wij inkomsten mis. MS staat helaas niet stil. 
Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet doorgaan. 
  
Word collectant en haal geld op voor onderzoek naar MS. Collecteren is niet moeilijk 
en kost maar twee uur van je tijd. En het is nog leuk ook. 
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Technisch Bedrijf

Al 100 jaar!
 

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

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

V E R W A R M I N G  
 

V E N T I L A T I E  
 

G A S  
 

W A T E R  
 

S A N I T A I R  
 

Z I N K W E R K  
 

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



Tytsjerksteradiel reikt ‘Kultuerpriis’ en 
‘Oanmoedigingspriis jong talint’ uit 
 
Kunstfotograaf Johannes Bosgra uit Hurdegaryp heeft de ‘Kultuerpriis Tytsjerk -
steradiel 2020’ gewonnen. Uit handen van cultuurwethouder Tytsy Willemsma ontving 
hij zaterdag 19 september de prijs, bestaande uit een cheque ter waarde van € 1.000. 
Cultuurlab Het Achterland uit Burgum won de ‘Oanmoedigingspriis jong talint 
Tytsjerksteradiel’. Het was de eerste keer dat deze prijs uitgereikt werd. Wethouder 
Willemsma overhandigde Dirk Bruinsma een cheque ter waarde van € 500. 
 

Vakmanschap en passie ontmoeten elkaar 
Johannes Bosgra zijn werk kenmerkt zich door dromerige taferelen, geïnspireerd door 
natuur die aangeraakt is door mensenhanden. Vanaf ongeveer 2014 richtte Johannes 
zich steeds meer op de fotografie, waarin hij langzamerhand een heel eigen signatuur 
heeft ontwikkeld. Als beeldend kunstenaar zet Johannes de luiken ook open voor 
samenwerking met andere cultuurdisciplines, zoals muziek en podiumkunst. De jury 
kijkt naar zijn werk en ziet dat hij het credo van ‘less is more’ aanhangt: hoe simpeler, 
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* Luxe- en huishoudelijke artikelen 

* Speelgoed  * Campinggas 

* Tuinstoelen  * Recreatie-artikelen 

* Fietsverhuur  * Benzine 

Gratis parkeren voor de winkel

NOVY-WARENHUIS,  
VAN SMINIAWEG 4

Bloemisterij 
Koolhaas v.o.f.   

Hoofdstraat 63, 9244 CM Beetsterzwaag 

Tel. 0512  38 29 99 of 0512  52 20 93

Elke zaterdag op de markt in Gytsjerk  
van 08.00 - 12.00 uur



hoe beter. “Wat Johannes doet is met volharding dát decor kiezen dat overeenkomt 
met zijn innerlijke drijfveren en daar vervolgens de beheersing van de fototechniek op 
loslaten”, aldus de jury. Beide zijn onontbeerlijk vindt de jury. “Vakmanschap en 
passie ontmoeten elkaar, dat is zichtbaar in het beeld.” De jury ziet veel potentie in 
zijn werk.  
 
Het Achterland is een ‘brûsplak’ voor jong talent 
Wethouder Willemsma: “Dirk Bruinsma falt net daliks yn dy doelgroep, mar hy is jong 
fan geast en soarget mei syn kollega’s yn it kultuerlab foar in brûsplak dêr’t jongerein 
út de gemeente en fiere omkriten de kâns kriget harren talinten te ûntwikkeljen.” Het 
Achterland is een plek voor zelf-ontdekking, waar kinderen en jongeren uitgedaagd 
worden hun eigen sterke punten te ontwikkelen en persoonlijk te groeien met de 
eigen identiteit, vaardigheden en motivatie op cultureel terrein.  
 
De jury 
De jury bestaande uit Marian Hulshof (beeldend kunstenaar), Paula Voorthuijsen 
(secretaris Stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel) en Henk Kloosterman (voorzitter 
van het Observeum in Burgum), heeft alle genomineerde beoordeeld. Andere geno-
mineerden voor de ‘Kultuerpriis’ waren Elza Zijlstra, oud-inwoner Burgum (maakt 
kunst van afval), Jan Popkema, Burgum (actief voor taal en cultuur in Fryslân, 
Tytsjerksteradiel en Burgum) en toneelvereniging Kom mar op!, Suwâld. 
 
De cultuurprijzen zijn voor diegenen die prestaties of verdiensten op cultureel terrein 
hebben geleverd. Dat kan op verschillende terreinen, zoals beeldende kunst, podium-
kunst, literatuur en Friese taal en cultuur. De prijzen worden eens per twee jaar uitge-
reikt en beschikbaar gesteld door de gemeente.

49

De Koeketromp



DE LEKKERSTE KOEK 
VINDT U BIJ  DE 
NEDERLANDSE 

KOEKKAMPIOEN!

Ambachtelijke bakkerij Braaksma - Van Haersmasingel 2 - Oenkerk
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Kleurplaat



• 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



kinderwoud.nl

Met diverse locaties in Burgum, 
Hurdegaryp, Gytsjerk, Noardburgum, 
Garyp, Oentsjerk, Eastermar, Tytsjerk, 
Sumar, Jistrum, Ryptsjerk, Earnewâld 
Weststellingwerf en De Fryske Marren!

•  kinderopvang
•  peuteropvang
•  buitenschoolse opvang
•  gastouderopvang

T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

Elke dag een mooie 
dag bij Kinderwoud!



Servicerubriek 
 
Gemeente Tytsjerksteradiel/Burgum verkort nummer 140511 
Open: Maandag: 12.30 tot 16.30 uur • 18.30 tot 20.00 uur 
Dinsdag, woensdag en vrijdag: 09.00 tot 16.30 uur • donderdag: 09.00 tot 12.30 uur 
Servicenummer voor milieu en beheer: 0511-460990  
(bijv. klachten over bestrating, groen, over trottoirs). 

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

Huisartsenmaatschap Trynwalden 
Frisiastate 1, 9062 GX, Oentsjerk, www.huisartsenmaatschaptrynwalden.nl  
Artsen: J. de Boer: 058-2561337; T. Hoekstra: 058-2562862;  
J.W. Wijnstra: 058-2561291. Spoednummer: 058-2561606. 
Voor spoedgevallen na 17.00 uur en in weekenden: Dokterswacht Friesland: 0900-1127112. 
Tussen 8-8.45 uur bellen voor aanvragen consulten en visites dezelfde dag; tussen 11-
12 uur bellen voor afspraak spreekuur en terugbelspreekuur de volgende dagen; 
tussen 13-13.30 uur terugbel-spreekuur: afspraak hiervoor maken via de assistentes. 

Apotheek 
Afhalen van medicatie en patiënten brieven; dagelijks van 13.30-17.00 uur. 
Medicatie besteld voor 17.00 uur Afhalen na 13.30 uur 
Maandag donderdag  
Dinsdag vrijdag  
Woensdag maandag  
Donderdag dinsdag  
Vrijdag woensdag 

Tandarts Tandartsenpraktijk Trynwâlden, Canterlandseweg 5, 9061 BX Gytsjerk, 
058- 256 2808. Openingstijden ma-do 8.15 - 12  & 13.15 - 17 u. Vrijdags 8.15 - 12 u. 

Patyna Heemstra State, onderdeel van Patyna; Koartedyk 1, 9061 AK Gytsjerk,  
0900 - 1722. 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 langsko-
men. 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  Han tum huizen, 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 Giekerk-Hardegarijp-Veenwouden 
Westeromwei 71, 9254ED, Hardegarijp 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.30 uur 
Wij werken uitsluitend op afspraak. Bel 0511-472064  
Stichting Vriendenkring Samuel  
R. v. Nautaweg 3, Gytsjerk (voormalige zuivelfabriek). Verzamelen en verkoop van twee-
dehands goederen. Geopend woensdag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30; 
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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