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Sint online
Nog ieder jaar kijk ik uit naar de komst van Sinterklaas. Dat komt omdat ik altijd goed
scoor bij de Sint. Zonder overdrijving kan ik zeggen, dat bijna al mijn wensen uitkomen.
Ik ben dan ook goedgelovig en het hele jaar braaf geweest. Bovendien zing ik prachtig.
Zitten mijn kinderen na één couplet al met vochtige ogen, bij het eind van mijn lied
biggelen de tranen werkelijk over hun wangen. Dat zal bij Sinterklaas niet anders zijn
want hij heeft een groot hart.
Maar dit jaar werd het anders. Bij zijn intocht leek er nog geen
vuiltje aan de lucht en alles als vanouds. Beelden op het
Sinterklaasjournaal van de Goedheiligman met de gebruikelijke
beslommeringen, waarvan ik vooruit weet dat die altijd worden
opgelost. Dus klopte mijn hart vol verwachting, zette ik mijn
schoen en zong als een lijster. Maar het bleef angstig stil op ons
dak. Geen paardenvoetjes, geen cadeaus.
Tot mijn grote spijt heb ik de Sint niet gezien deze keer. En ergens ben ik zeker het spoor
bijster geraakt want ik heb geen verklaring. Vol ongeloof constateerde ik dat de schoen
leeg bleef en mijn gezang zonder resultaat. Het is vast een treurig gezicht geweest voor
mijn familie; een vader met verbaasde blik en een lege schoen. De wanhoop nabij.
Waar dit heen gaat? Misschien dat Sinterklaas zijn beste tijd gehad heeft. Hij was ook
een man van alle dag natuurlijk; het beste was er af. Te druk geweest met de randverschijnselen, grijze pieten en de coronacrisis. Alle problemen van de wereld op zijn nek.
Volgend jaar vast geen intocht of live-beelden op tv, geen cadeautjes in een schoen,
geen handjes schudden. Het paard kan aan de kant. Wat een klap voor de gelovige
oudere!
Maar er is hoop! Want voor alle goedgelovigen blijft de Sint echter bereikbaar op zijn
internetadres: www.sintonline.es. Uw aanvragen worden vertrouwelijk behandeld.
Tot dan!
Gerard Klijn

Inleverdatum kopij volgende nummer: 19 FEBRUARI 2021
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Ledenvergadering Dorpsbelang
Oentsjerk strak ge-orkestreerd naar
mooie toekomstmuziek…
Op vrijdagavond 9 oktober werd in Stania State de uitgestelde jaarvergadering van dit voorjaar gehouden. Onder speciale voorwaarden,
zoals u begrijpt. De organisatie was minutieus voorbereid en in beton gegoten. Men
diende zich tijdig te hebben opgegeven voor deelname. Bij 30 personen stopte de teller.
We hebben gelukkig maar weinig mensen ‘helaas, nee’ moeten verkopen, waarvoor men
overigens alle begrip had. Het aanwezige gezelschap vormde een goede doorsnede van
het inwonersbestand van Oentsjerk.
Er werden inhoudelijk goede presentaties gehouden, indien nodig, kritische vragen
gesteld en een aantal belangrijke besluiten genomen. Ook de medewerkers van Stania
State hielden de vinger aan de pols en een oogje in het zeil, zodat voor tien uur de zaal
er weer verlaten bij lag alsof er niets was voorgevallen. En toch had het ons, als altijd,
aan niets ontbroken. Of het moet een enkel opbeurend woord van een bijzondere gast
zijn geweest. In elk geval had Covid-19 niet het laatste woord. Al met al kon worden
teruggezien op een vergadering met een diep democratisch gehalte.
De notulen van de ledenvergadering 11 april 2018 en het jaarverslag over 2019 werden,
zonder op- en aanmerkingen, goedgekeurd. Waar zouden we zijn zonder Sjoukje? De penningmeester lichtte het financieel jaarverslag over 2019 toe. Hij kon een positief resultaat melden van €952,- De algemene reserve bedraagt bijna €20.000,- en aan contributie is €3000,- binnengekomen. Het positieve resultaat komt o.a. door bezuinigingen op
de eigen vergaderingen. Er is €1500,- gedoneerd voor de nog te plaatsen plantenbakken.
Jitske Stavenga doet de suggestie subsidie aan te vragen bij het Iepen Mienskipsfûns.
Vraag uit de zaal: worden de plantenbakken verkeersremmend? De mogelijkheden
moeten nader onderzocht worden. De kascommissie bestaande uit Paul Palmboom en
Peter van der Werf hebben de boeken akkoord bevonden en adviseren de penningmeester te déchargeren. De heren worden bedankt. Paul Palmboom gaat nog een jaar door.
Hij zal worden geassisteerd door Karel van der Linden. De begroting voor 2020 wordt ook
vastgesteld.
Jitske Stavenga voert in het kort het woord over Trynergie. Ze schetst het ontstaan vanuit
de Dorpsvisie 2008 en de ontwikkelingen tot nu toe. Doel is het ontwikkelen en stimuleren van uiteenlopende groene projecten, w.o. de Tûk elektrische deelauto en de
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Bijenweide, 3500 zonnepanelen op het dak van Bijlsma, deelname aan de jaarlijkse
Himmeldei… Met de opbrengst van €10.000,- worden clubs en verenigingen in de
Trynwâlden gesteund. Het aantal klanten bedraagt nu 183. Hurdegaryp doet nu ook mee.
Pieter Willem Louwsma vertelt over Grientsjerk, dat zich met name wil richten op projecten met duurzame aspecten, kort samengevat: minder afval, meer groen. Bij voorkeur meer per regio, dan per dorp. Hun werktitel wordt Trynsum. Suggesties vanuit de
zaal: werk aan meer laadpalen, meer en betere woningisolatie, meer biodiversiteit
door beter bermbeheer, meer energiezuinige straatverlichting, verbetering van stookgedrag (open haarden enz.), sortering plastic afval. Adviezen en suggesties, aanmelden als vrijwilliger: www.groenkerk.nl.
Wieke Stormer geeft uitleg over Trynwâlderein. Dit burgerinitiatief is voortgekomen uit
de actie Noflik Wenje Moat Bliuwe. Ze heeft als doel een ouderennetwerk van vrijwilligers op te zetten, omdat het aantal ouderen, ook in de Trynwâlden, snel sterk toeneemt en de zorg afneemt. Ze wil de stem van de ouderen laten horen. Door o.a. vrijwillige zorg te bieden om ouderen zo lang mogelijk, als het kan tot hun dood, in eigen
omgeving te laten wonen. Het daarbij inschakelen van ouderen met hun kennis en
vaardigheden. Het bieden van zorg en het vragen om zorg stimuleren. In januari 2021
wordt een bijeenkomst gehouden voor de inwoners van Trynwâlden, om meningen te
peilen, te analyseren wat in het verleden goed en fout ging, te inventariseren waar
behoefte aan is. Tirza en KeaRN hebben een adviserende rol.
Dorpsbelang Oentsjerk geeft bij monde van Sandra Buith toelichting op de totstandkoming van de nieuwe Dorpsvisie ‘Tryntsje’s Dream 2021 – 2026’.
Het proces is als volgt:
1. in januari 2020 is een bijeenkomst gehouden met vertegenwoordigers van alle
buurten;
2. in februari is een zgn. participizza-sessie gehouden met kinderen uit groep 8;
3. in februari is een enquête gehouden onder jongeren;
4. de uitkomsten zijn in de periode van maart t/m juni uitgewerkt en vertaald naar
een beeldverslag;
5. presentatie van de resultaten tijdens jaarvergadering in oktober;
6. actualiseren van de dorpsvisie in oktober;
7. in november concepttekst ter inzage voor belangstellenden en reactie geven;
8. vaststellen van de nieuwe Dorpsvisie in de jaarvergadering van maart 2021;
9. presentatie van de nieuwe Dorpsvisie in de gemeenteraad in april 2021.
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Doel van de presentatie deze avond is de uitkomsten te delen met de leden, het bepalen van de doelstellingen op basis van deze uitkomsten en het verrijken van de vermelde thema’s met de reacties van de aanwezigen. De mening van de jeugd klinkt
sterk door omdat zij straks het estafettestokje zullen overnemen. De nieuwe
Dorpsvisie beslaat de volgende thema’s:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

wonen en woonomgeving;
bedrijvigheid, economie en voorzieningen;
verkeer en vervoer;
natuur, milieu en energie;
recreatie en toerisme;
zorg;
welzijn en verenigingsleven.

Deze thema’s worden stuk voor stuk toegelicht en verrijkt met reacties uit de zaal. De
notulen van de jaarvergadering en de uitgebreide presentatie van de dorpsvisie met
reacties uit de zaal zijn naar alle participanten van de bijeenkomsten gemaild. Heeft
u geen internet maar wilt u de reacties toch graag lezen, dan kunt u ook bellen met
Albert Schaafsma, tel. 06 5027 1158. Dan zorgen wij dat u ze in bus krijgt.
In 2021 wordt ook gestart met een overkoepelende visie binnen de Trynwâlden. Daar
is nu al een begin mee gemaakt met de gezamenlijke verenigingen van dorpsbelangen
in de Trynwâlden door het oppakken van gemeenschappelijke thema’s. Lopende projecten Trynwâlden-breed zijn al:
1.
2.
3.
4.
5.

de nieuwe Woonvisie van de gemeente T’diel;
de weg N361;
het nieuwe burgerinitiatief Trynwâlderein;
project STIP over de toekomst van de scholen in de Trynwâlden;
de uitwerking van de Regionale Visie Recreatie en Toerisme voor Noord-Oost
Fryslân.

Albert Schaafsma.
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Van de scholen
En dan is het alweer november en gaan we
richting het eind van het jaar. Ondanks alle
maatregelen rondom Corona hopen we de
verschillende vieringen en feestdagen in deze
tijd zoveel mogelijk voort te zetten met de kinderen. Wellicht in een wat andere vorm
en uiteraard niet met grote groepen mensen. Ook dit jaar hopen we er een warme en
gezellige tijd van te mogen maken met elkaar, in wat voor vorm dan ook. Hieronder
kunt u weer lezen over een aantal activiteiten op onze school.
ASS-klas in de Paadwizer
In de gemeente Tytsjerksteradiel stijgt het aantal aanvragen voor individuele begeleiding op school, met
name voor kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). PCBO Tytsjerksteradiel heeft daarom
samen met de gemeente Tytsjerksteradiel en het
Samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs
Friesland het initiatief genomen voor het opzetten
van een groep voor kinderen met ASS-problematiek
en een normaal intelligentieniveau, binnen een setting van een reguliere basisschool.
Binnenkort start bij de Paadwizer een groep voor kinderen met ASS. Het college heeft
besloten medewerking te verlenen aan het opstarten van deze groep en daar zijn we
blij om. Deze kinderen krijgen zo onderwijs dat bij hen past en ze kunnen toch vlak bij
huis op een reguliere school onderwijs krijgen. Dat is wat wij graag willen bieden en
waar behoefte aan is. Dit is een mooie stap richting inclusiever onderwijs.
Week van de Mediawijsheid
Tijdens de Week van de Mediawijsheid (6 t/m 13 november
2020) gingen de kinderen van groep 6/7/8 zelf uitvinden
hoe je media kunt gebruiken, hoe je veilig om kunt gaan
met media en wat je zelf het beste wel of niet kunt doen
als het gaat om sociale media. MediaMasters is een game
over de kansen en gevaren van (digitale) media, speciaal
ontwikkeld voor de bovenbouw van de basisschool. Door het spelen van het spel
Mediamasters, leren de kinderen van alles over sociale media, veilige wachtwoorden,
hacken, cybercriminaliteit enz. Elke dag speelden de kinderen een missie om zoveel
mogelijk ‘bits’ te halen en ook thuis konden de kinderen aan de slag om 'bits' te halen.
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Duizenden klassen streden tijdens de Week van de Mediawijsheid om de titel ‘Meest
mediawijze klas van Nederland’. Binnenkort horen we of onze school in de prijzen is
gevallen. We zijn in ieder geval weer heel wat wijzer geworden op het gebied van
media. Ouders kunnen hun kinderen gerust vragen naar de effecten van gamen, kunstmatige intelligentie, hacken, veilige wachtwoorden enz.
Schoenendoosactie – Vul een schoenendoos, geef een schat!
Alle kinderen mochten begin november een lege
schoenendoos meenemen naar school. Op woensdag 11 november hebben we met alle groepen
samen gezellig geknutseld en de schoenendozen versierd. 11 november is de dag van St. Maarten,
waarop veel kinderen ’s avonds met een lampion
langs de deuren gaan om iets lekkers op te halen.
Wij wilden juist deze dag gebruiken om ook te denken aan de ander en met elkaar te
delen. De schoenendoosactie is een mooie actie die zich hiervoor perfect leent. De
kinderen konden de versierde schoenendoos thuis vullen met nuttige en bruikbare
spulletjes uit de checklist van de actie. We hebben een grote stapel gevulde schoenendozen ingeleverd en hopen veel kinderen, die het goed kunnen gebruiken, blij te
maken met hun cadeau.
PCBO Tytsjerksteradiel 25 jaar!
Dit jaar bestaat PCBO Tytsjerksteradiel, de overkoepelende organisatie waar de Paadwizer onder valt, 25
jaar. Helaas konden we vanwege de coronamaatregelen dit jubileum niet met elkaar vieren, maar we lieten
dit heugelijke feit niet onopgemerkt voorbijgaan.
PCBO heeft naast een nieuwe naam, en een nieuw logo, ook een nieuw motto gekregen. Op 5 november konden belangstellenden de onthulling van de nieuwe naam bijwonen via een livestream. De stichting gaat verder onder de naam Oarsprong. Het
startpunt van Oarsprong is de ontwikkeling van de kinderen. In de naam wordt de aandacht verwoord, die wij hebben voor de uniciteit van ieder kind en het respect dat we
voor elkaar hebben (oars). Daarnaast geeft de naam duiding aan de stappen die kinderen maken tijdens hun basisschoolperiode en aan de voortdurende ontwikkeling
van ons onderwijs onder leiding van bevlogen leerkrachten (sprong). In de afgelopen
25 jaar heeft de organisatie een enorme ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van
onderwijskwaliteit en -vernieuwing en in vier dorpen zijn de christelijke- en de openbare school gefuseerd tot ontmoetingsscholen.
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In de nieuwe naam kunnen beide zich herkennen en daarnaast doet de naam recht
aan de moderne, eigentijdse organisatie die de stichting nu is. Hierbij blijven wij
inhoud geven aan onze christelijke waarden en normen.
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…
En dan is het alweer bijna Sinterklaas en zijn de kerstdagen alweer dichtbij. Deze
decembermaand zal er anders uitzien dan we gewend zijn. Het Sinterklaasfeest op
school zal minder uitbundig gevierd kunnen worden en ook het Kerstfeest op school
zal er toch net wat anders uitzien. Het team en de ouders zijn natuurlijk druk bezig om
de kinderen binnen de Coronamaatregelen een prachtig feest te laten ervaren. Wij
hebben er erg veel zin in! Vanuit de school willen we iedereen in deze tijd een hele
fijne decembermaand met familie en vrienden toewensen.
Onderwijskundige ontwikkelingen op school
Je zou het bijna vergeten in deze bijzondere tijden maar op school zijn we natuurlijk
druk bezig met het optimaliseren van het onderwijs.
Wat zijn we op dit moment aan het doen?
✓ We zijn druk bezig met de implementatie van de nieuwe rekenmethode De Wereld
in Getallen 5. De kwaliteitskaart is in concept klaar en die passen we binnenkort
aan.
✓ De interne begeleiders zijn druk bezig om een nieuw zorgplan te maken wat voor
alle vier de scholen van Fierkracht van toepassing zal zijn.
✓ Vanuit de studiedag meer- en hoogbegaafdheid wordt er een werkgroep ingesteld
die het beleid inzake meer- en hoogbegaafdheid zal formuleren
✓ Binnen de scholen van Fierkracht vindt er op digitaal gebied afstemming plaats
zodat we op dezelfde wijze kunnen werken. Op De Opstap zijn we bijvoorbeeld nu
in staat kinderen die in quarantaine zijn actief aan de lessen deel te laten nemen
door een online videoverbinding op te zetten zodat de kinderen die even thuis
15
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moeten blijven virtueel in de klas te laten zitten. Net zoals Anouk aanwezig is bij
The Voice of Holland!
✓ Juf Greetje is druk bezig met haar studie Master Learning and Innovation (MLI).
Samenwerking Fierkracht
Eindelijk was het dan zover; de naam van de samenwerking tussen de vier openbare
basisscholen in De Trynwâlden werd tijdens een studiedag op 21 september van het
personeel van de vier scholen, bekendgemaakt. ‘Fierkracht’! Een prachtige naam waaruit trots, kracht en samenwerking spreekt. We zijn erg blij met deze nieuwe naam en
het nieuwe logo.
De vier teams hebben zich in september onder leiding van een rekendeskundige tijdens deze studiedag verdiept in de nieuwe rekenmethode (Wereld In Getallen), waarna
de naam en het logo werden onthuld door de Jeroen Kremer, lid van de medezeggenschapsraad van OBS Thrimwalda. Jeroen Kremer heeft de naam ‘Fierkracht’ bedacht en
we rekenen erop dat de scholen deze naam in de toekomst recht zullen doen.
Na het ochtendprogramma hebben de teams op het terras van Stania State (dat
kon/mocht toen nog!) genoten van een heerlijke lunch waarna de voorzitter van het
bestuur van Adenium, dhr. Bas van Loo, ons feliciteerde met het samenwerkingsverband. Natuurlijk zijn we zeer content met de 10.000 euro die het samenwerkingsverband van het bestuur mocht ontvangen om meer van elkaar te kunnen gaan leren door
middel van o.a. klassenconsultatie.
Tijdens het middagprogramma is een start gemaakt met de wijze waarop we het cultureel aanbod en cultuureducatie meer in de scholen willen gaan brengen. We willen
dit zeker ook vanuit de eigen omgeving gaan doen zodat de kinderen vanuit hun
kennis van de eigen omgeving de wereld daarbuiten kunnen gaan ontdekken. Tijdens
het thema van de kinderboeken week ‘En toen’.... is er op verschillende scholen al
aandacht besteed aan de omgeving van de school en de historie van het dorp.
Op 9 oktober was de tweede studiedag gepland. In verband met Covid-19 werd deze
studiedag online gegeven. Deze dag stond in het teken van meer- en hoogbegaafdheid
door een onderwijsadviseur op dit gebied. Wij willen op onze vier scholen meer richting geven aan het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. De inleider liet ons aan de
hand van vooroordelen en mythes kennis maken met hoogbegaafdheid. Want waar
hebben we het eigenlijk over? Over wie hebben we het? Wat hebben deze kinderen
nodig? Hoe kunnen we deze kinderen coachen en begeleiden in de groep?
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Aan de hand van praktische voorbeelden, gekoppeld aan theorie uit de inleiding
hebben de leerkrachten inspiratie gekregen om in de klas aan de slag te gaan. We blikken vooruit op de toekomst en gaan een werkgroep vormen uit verschillende teams en
groepen om beleid te maken op onderwijs aan meer-hoogbegaafden op de onderstaande vier scholen in de Trynwâlden, die samen Fierkracht in de Trynwâlden
vormen.
Wist u dat?
- De nieuwe website van de school nog voor de jaarwisseling online zal gaan
- De school volgens het onderzoek naar adequate ventilatie aan de eisen voldoet
- We 5 keer met de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 gaan schaatsen in de
Elfstedenhal
- Dat we in no-time genoeg rijders hadden om de kinderen te vervoeren
- Ik harstikke trots ben op het team en alle kinderen op school
Namens het gehele team van De Opstap wens ik u allen een hele fijne feestdagen en
een gezond 2021 toe! Laten we hopen dat 2021 ons allen weer wat dichterbij elkaar
brengt.
Met vriendelijke groet,
Kees Flikkema,
directeur OBS De Opstap.
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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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De plannen van Trynwâlderein
De afbouw van sociale voorzieningen legt ook druk op de Trynwâldster gemeenschap. Er wordt een toenemend beroep op vrijwilligers gedaan. Op het gebied van ouderenwelzijn zijn vanuit kerk, PCOB,
binnen families (mantelzorg) en binnen andere samenwerkingsverbanden een toenemend aantal
mensen vrijwillig actief. Maar wie heeft nog tijd voor vrijwilligerswerk? Hoe aantrekkelijk is het vrijwilliger te zijn? Hoe voorkomen we dat vrijwilligers ‘op vrijwillige basis’ opgebrand raken?
Vele handen maken licht werk
‘Zorg voor elkaar’ kent veel gezichten. Mensen zijn op allerlei manieren actief. Een
sterke ondersteuningsorganisatie voor vrijwilligers kan de werkdruk van vrijwilligers
verminderen. Georganiseerd op basis van ‘vele handen maken licht werk’ kunnen we
Trynwâlden-breed heel wat aan.
Plannen Trynwâlderein
Sta voor stap worden de plannen van Trynwâlderein concreter. We willen een organisatie opzetten die vrijwilligers ondersteunt, gezamenlijk belangen behartigt, sociaal
contact bevordert en helpt bij het ontwikkelen en financieren van sociale activiteiten.
Ons plan voor 2021:
1. Trynwâlden-breed communiceren over (ouderen)welzijn
Huis-aan-huis blad (met nieuws over vrijwilligers-initiatieven), website, Smartphone-app
(Bining) e.d.m;
2. Belangenbehartiging: voldoende betaalbare professionele zorg
Dagbesteding, bedden voor intensieve zorg, opvang, levenseinde-zorg;
3. Actief steun bieden aan ‘Sociale activiteiten’
Aanbieden van een vrijwilligersnetwerk en hulp/advies bij organisatie & fondsenwerving;
4. Het makkelijk maken om elkaar hulp te vragen & hulp te bieden
Dagelijks bereikbaar om hulp te kunnen vragen
Herkenbare contactpersonen in iedere buurt, die professioneel worden ondersteund
Op elkaar afstemmen van professionele zorg en vrijwillige ‘Zorg voor elkaar’.
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Meer gemak
op loopafstand
Van Haersmasingel 4A • 9062 CB Oenkerk
• Telefoon: 058 - 256 11 87
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Onderzoek naar draagvlak
Momenteel onderzoeken we hoeveel draagvlak er voor Trynwâlderein is. We worden
daarbij geholpen door KEaRN. We willen weten wat inwoners, maatschappelijke organisaties en zorgondernemers van ons initiatief vinden. De verzamelde meningen vindt
u op onze website.
Oproep
- Geef uw mening over Trynwalderein op onze www.trynwalderein.nl.
- Deel een artikel van onze website op uw Facebook-pagina (onder elk artikel zit een
deelknop)
- Laat ons weten welke kennis of vaardigheden u (af en toe) kunt inzetten.
U kunt ons bellen of gebruik maken van de contactpagina op www.trynwalderein.nl
Werkgroep Trynwalderein
Dick Provoost (06 4783 6787)
Harke Heida (06 1119 1720)
Niek Hagoort (06 2217 2824)
Tytsje Faber (06 5094 8192)
Wieke Stormer (06 3820 1008)

Haiku
na een regenbui
op het vrouwenmantelblad
schitterende parels

Sibo
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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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Wjukkelje oer it Blommenpaad
Voor het herstel van de biodiversiteit in de Trynwâlden en het verbeteren van de insectenstand in het bijzonder willen de Dorpsbelangen van Oentsjerk en Gytsjerk zich
gezamenlijk inspannen. Zij hebben daartoe de Werkgroep Biodiversiteit Trynwâlden
opgericht die een subsidieaanvraag heeft ingediend bij de provincie Fryslân voor het
volgende project: het aanleggen van een bloemen- en insectenvriendelijke bloemenberm langs het 5 km lange recreatie-pad tussen Gytsjerk en Oentsjerk. Beter bekend
misschien als het Menpad; van oorsprong bedoeld voor menners en ruiters maar
inmiddels ook ontdekt door wandelaars, hondenbezitters, mountainbikers en hardlopers. We mogen nu wel spreken van een recreatiepad.
Het pad en de ruime bermen worden op dit moment beheerd door de gemeente door
middel van klepelen. Dat betekent elke keer een aanslag op de aanwezige biodiversiteit. De werkgroep streeft daarom naar een gestructureerd natuurvriendelijk beheer en
heeft hiervoor een plan opgesteld. Ook hier gaat de kost voor de baat, vandaar de subsidieaanvraag.
Het Menpad, in het werkplan verwachtingsvol omgedoopt tot Blommenpaad, biedt
ruime mogelijkheden voor de aanleg van bloem- en insectenrijke bermen. Daarmee
kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan verhoging van de biodiversiteit in
de Trynwâlden in het algemeen en in dit open gebied in het bijzonder. De werkgroep
is er bovendien van overtuigd dat door de ligging en zichtbaarheid aan de dorpsgrenzen, en deels ook aan de openbare weg, substantieel zal worden bijgedragen aan de
bewustwording van het belang en het herstel van de biodiversiteit; bij omwonenden
en overige dorpsbewoners, passanten en gebruikers, alsook de landeigenaren. Het
voorbeeld dat dit project gaat geven kan hen inspireren om ook natuurlijk bermbeheer
en natuur-inclusieve landbouw te gaan toepassen.
Bovendien kan het Menpad/Blommenpaad in zijn nieuwe vorm zorgen voor interessante verbindingen tussen nu nog geïsoleerd liggende insectengebieden, zoals het
natuurreservaat Jankewiel van SBB, het IPC-terrein, de vlinderberm langs de
Canterlandseweg en de bloemrijke akkerranden bij Moai Seldsum. Trekken we een iets
ruimere cirkel rondom het gebied dan verschijnen ook al spoedig het Natura 2000gebied Grutte Wielen en de gebieden van It Fryske Gea (Stania State, Griekenland,
Turkije en iets verder het Ottema-Wiersma reservaat) in beeld.
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Voor de uitvoering van dit project wordt de Stichting Cultuur & Landschap Trynwâlden
(i.o.) ingeschakeld. De werkzaamheden worden voorbereid door de Werkgroep
Biodiversiteit Trynwâlden. De stichting zal nauw samenwerken met de gemeente
Tytsjerksteradiel, Groenkerk, de Wielenwerkgroep en lokale loonbedrijven. Verder
worden partnerschappen aangegaan met Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en de
Hogeschool Van Hall Larenstein.
Heeft u interesse voor dit project, stuur dan een berichtje naar het volgende mailadres: dirk.kuiken@icloud.com.

maak je niet dik

voeding, leefstijl & positieve coaching
gewichtsconsulent • stresscounselor
volg mij ook
slaapcoach • vrouwen in de menopauze op facebook:
leefstijlcoach • brisk walking
/onetoﬁt
Irene Kuperis - Noordberger • 06 - 48 275 255 • info@onetoﬁt.nl

KORT LEEFSTIJLPROG
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VOOR € 159,99
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Werkbezoek gemeente T’DIEL Sanjesfjild
Dorpsbelangen Oentsjerk organiseerde 29 oktober een werkbezoek voor gemeenteraadsleden van de gemeente Tytsjerksteradiel om een kijkje te nemen op het plangebied Sanjesfjild. Na een toelichting op het huidige Sanjesfjildplan door de gemeente,
werd er een ronde gemaakt langs het beoogde terrein, Aware en PTC+. Ook PTC+ heeft
plannen om de logeergebouwen af te breken en ruimte te creëren voor ondernemers
die daar een loods zouden willen. Na de ronde konden de Zakenclub en de Actiegroep
‘Behoud het landschap in de Trynwâlden’ nogmaals hun visie geven op het plan aan
de raad.

Bij het bezoek waren naast de wethouder o.a. ook Dorpsbelangbestuurders van
Oentsjerk en Gytsjerk, vertegenwoordigers van PTC+, Actiegroep ‘Behoud het landschap in de Trynwâlden’ en de Zakenclub Trynwâlden aanwezig. De verschillende
zienswijzen werden uitgewisseld en het is aan de raad om er een verstandig besluit
over te nemen.
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Wij leveren nieuwe en gebruikte auto’s
OCCASIONS > > Op zoek naar een gebruike auto?
Zoek niet verder, U vindt bij ons altijd een ruim aanbod.
NIEUWE AUTO KOPEN > > Liever een nieuwe Auto?
Wij leveren nieuwe auto’s voor de scherpste prijzen!
AUTO IMPORTEREN > > Een auto gezien in het buitenland?
Het buitenland biedt een enorm aanbod van alle soorten auto’s.
Wij importeren wekelijks auto’s en begeleiden u graag!

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

Sinds 1869 uw betrouwbare partner in mobiliteit
Rinia van Nautaweg 2B, Gytsjerk • 058 - 256 12 24 • info@autoolijnsma.nl
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KEaRN Welzijn start met ANWB
AutoMaatje in Achtkarspelen en
Tytsjerksteradiel
Welzijnsorganisatie KEaRN is op maandag 9 november van start gegaan met ANWB
AutoMaatje in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Vanwege de coronamaatregelen
was deze start online: wethouders Jonker (Achtkarspelen) en Bouwman
(Tytsjerksteradiel) geven in een filmpje het belang van ANWB AutoMaatje aan. Dit
filmpje is hier te bekijken: https://bit.ly/automaatje
Voor Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel is ANWB AutoMaatje een nieuwe aanpak
waarbij vrijwilligers met hun eigen auto minder mobiele buurtgenoten terugbrengen
in de maatschappij.
Groot maatschappelijk probleem
Ruim 1.000.000 mensen raken steeds meer geïsoleerd van de buitenwereld omdat hun
mogelijkheden om naar buiten te gaan, bijvoorbeeld door leeftijd of gezondheid,
steeds beperkter worden. Zelf met de auto rijden zit er vaak niet meer in en steeds een
beroep doen op de naasten is moeilijk.
Bij ANWB AutoMaatje vervoeren plaatsgenoten met hun eigen auto minder mobiele
mensen die niet meer zelf voor vervoer kunnen zorgen of lastig van de bestaande vervoersdiensten gebruik kunnen maken. Door ANWB AutoMaatje toe te voegen aan het
bestaande plaatselijke vervoersnetwerk kunnen ook de minder mobiele mensen weer
deel uit gaan maken van het sociale en maatschappelijke leven. Dit kan zijn naar de
kapper, de huisarts, het ziekenhuis, maar ook weer lekker op de koffie bij een vriendin.
ANWB AutoMaatje start in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
ANWB AutoMaatje is een samenwerking tussen de gemeenten Achtkarspelen en
Tytsjerksteradiel en welzijnsorganisatie KEaRN, ANWB en veel enthousiaste vrijwilligers. ANWB AutoMaatje is opgericht in december 2016 en is op dit moment actief in
73 gemeenten in Nederland. Eind 2020 zullen we landelijk op meer dan 75 gemeenten actief zijn met ANWB AutoMaatje.
Hoe werkt het?
Wie gebruik wil maken van ANWB AutoMaatje, belt uiterlijk twee werkdagen van tevoren
met ANWB AutoMaatje: 06 - 23793788. Dit nummer is bereikbaar op maandag en woensdag.
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De matchmaker koppelt de deelnemer aan een van de beschikbare vrijwilligers bij hen
in de buurt en vertelt wat het ongeveer gaat kosten. De vrijwilliger komt op het afgesproken tijdstip voorrijden. De deelnemer rekent na afloop contant af met de vrijwilliger op basis van de gereden kilometers. Hiervoor wordt 30 cent per kilometer gerekend.
ANWB AutoMaatje rijdt niet in Burgum, inwoners kunnen voor ritten in Burgum contact opnemen met BurgumMobyl via 06 - 18051804. Ook rijdt ANWB AutoMaatje niet
in het gebied van Mobiel Vervoer Trynwâlden, inwoners kunnen voor een rit vanuit de
Trynwâlden en Hurdegaryp contact opnemen met MVT via 06 - 58873641.
Corona en ANWB AutoMaatje
Vrijwilligers ontvangen van KEaRN persoonlijke beschermingsmiddelen: mondkapje,
desinfecterende gel, handschoenen en middelen om het voertuig te desinfecteren.
Voor de start van de rit worden er eerst twee controle vragen gesteld over de gezondheid van de deelnemer en zijn of haar huishouden. De deelnemer draagt een mondkapje en zit rechts achterin om zoveel mogelijk afstand van de vrijwilliger te bewaren.
Na afloop kan er contactloos contant betaald worden of via een betaalverzoek, dit
mogen vrijwilliger en deelnemer zelf overeenkomen.
Vrijwillige chauffeur of matchmaker worden?
Inwoners uit Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel die graag chauffeur of matchmaker
willen worden bij ANWB AutoMaatje, kunnen contact opnemen met Klaske Siersema,
klaske.siersema@kearn.nl of 06 – 83600950. Ook kunt u het algemene telefoonnummer van KEaRN bellen. KEaRN is op werkdagen bereikbaar van 09.30 tot 12.00 uur op
0511 – 465200.

Haiku
opgekruld op schoot
de liefste rode kater
vijf kilo warmte
Sibo
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Schilder- en schoonmaakservice

Ate Atema
o.a.:

• goten reinigen
• glazen wassen
• binnen- en buitenschilderwerk

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

* Parket
* Binnen zonwering

* Gordijnen
* Laminaat
* Buiten zonwering
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22. Kunst en erfgoed in Oentsjerk
Gast in bossen en buitenplaatsen bij Oentsjerk (1)
In deze bijzondere corona-tijd waarin vele mogelijkheden tot uitgaan, ontmoetingen en reizen tijdelijk
zijn weggevallen, komen er meer mensen voor recreatie naar de prachtige bossen en bijzondere cultureel erfgoed landschapsparken in Oentsjerk en
omgeving. Die parken en de diverse architectuur en
tuinsieraden in die parktuinen zijn een cluster van
Rijksmonumenten. De bossen kunnen opgevat
worden als historische natuurmonumenten. Het
landschapspark op Stania wordt beheerd door
Staatsbosbeheer. De diverse bossen in de omgeving
vallen onder It Fryske Gea. Naast het onderhouden
van de vegetatie, vijvers en oevers valt ook het
onderhoud van de verschillende soorten paden,
bruggen en het diverse tuinmeubilair onder verantwoordelijk van Staatsbosbeheer en it Fryske Gea.
Vrijuit wandelen en fietsen
Het lijkt in onze tijd vanzelfsprekend dat we voor ons plezier kunnen wandelen in de
bossen en landschapstuinen in en rond Oentsjerk. Maar, is het wel zo gewoon dat wie
dat wil hier in betrekkelijke rust van het natuurschoon kan genieten, ook al is het op
anderhalve meter afstand? Tot begin twintigste eeuw hoorden de meeste bossen,
natuurgebieden en parktuinen op buitenplaatsen toe aan het patriciaat. Hun gronden
waren alleen toegankelijk voor de eigen familie en de gasten van de eigenaar. Pas
nadat deze adellijke families voorgoed waren vertrokken van deze monumentale buitenplaatsen en bijbehorende natuurgebieden veranderde dat.
De buitenplaatsen en natuurgebieden werden verkocht of overgenomen door anderen, en uiteindelijk
zijn de percelen, gebouwen, met het tuinmeubilair en
tuinsieraden vaak verworven door gemeentes of culturele instellingen of voor een deel in musea beland.
De nieuwe eigenaars stelden de parken en bossen, al
of niet tegen betaling van entree, open voor publiek
en gaven een andere bestemming aan de gebouwen.
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Het is een voorrecht dat ieder die dat wil nu gratis en vrijuit kan genieten van het wandelen en fietsen in de verschillende bossen en op de fraaie buitenplaatsen rond de
dorpen Oentsjerk en Aldtsjerk.
Jacob Hendrik Slicher
In ons land, waaronder in onze regio hebben een aantal eigenaren van landschapsgebieden begin twintigste eeuw al wel delen van hun natuurterreinen en tuinen opengesteld voor recreanten, toen ‘dagtoeristen’ genoemd. Dit was in de eerste plaats om
na het lobbyen door diverse natuurorganisaties aaneengesloten fiets-, wandel- of ruiterpaden door de natuur mogelijk te maken. De opvatting dat in de vrije tijd de natuur
intrekken goed was voor de opvoeding en ontspanning heeft bijgedragen aan de
aanleg van deze paden en de trek vanuit de steden naar het geromantiseerde, gezonde
en idyllische platteland. Dit is mede te danken aan Jacob Hendrik Slicher, een in
Arnhem op 18 december 1863 geboren telg van de adellijke familie Slicher.
Eind negentiende en begin twintigste eeuw waren veel bestuurders van adellijke
afkomst. Ook in besturen van de diverse sociale, culturele en natuurorganisaties was
de adel zeer actief. In 1892 werd Jacob Hendrik Slicher benoemd tot burgemeester van
Leimuiden, daarna werd hij burgemeester van Zoeterwoude. Slicher werd in 1897
benoemd tot voorzitter van Afdeling Leiden van de Zuid-Hollandse IJsvereniging en in
1898 tot lid van een sub-comité tot oprichting van volkssanatoria voor borstlijders te
Leiderdorp en Zoeterwoude. In 1898 werd hij benoemd tot lid van het Algemeen
bestuur van de ANWB, Algemene Nederlandse Wielrijders Bond, drie jaar later tot 1e
secretaris van deze bond, waar hij veel werk voor verzette.
Campagnetekst
Totdat Slicher in 1930 het dagelijks bestuur verliet, heeft hij in allerlei commissies de
belangen van de bond behartigd. Na zijn overlijden in Brussel op 8 mei 1938 vertelde
de voorzitter van de ANWB in een eerbetoon hoe de beminnelijke en hoffelijke Slicher
zeer vele vrienden maakte. Hij roemde de ijver, toewijding en bekwaamheid waarmee
Slicher de belangen van toerisme, verkeersveiligheid en bescherming van de natuur
had behartigd. Slicher was de man die de bekende slagzin: ‘Laat niet als dank voor
't aangenaam verpozen, de eigenaar van 't bosch de schillen en de dozen’
bedacht voor een van de meest succesvolle campagnes van de ANWB. Het idee voor
een voorlichtingscampagne over zwerfvuil kwam van hoofdconsul G.A. Pos na een
moeizame aanleg van een rijwielpad van Laren naar Baarn in 1915.
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Willy Sluiter
Tekeningen van Willy Sluiter, voluit Jan Willem Sluiter
(1873 -1949) verschenen in 1911 al in ‘De Kampioen,
officiëeel orgaan van den A.N.W.B., toeristenbond voor
Nederland’. Willy kwam uit de predikantenfamilie
Sluiter en was de zoon van notaris mr. Jan Willem
Sluiter (1839-1902) en Johanna Hillegonda Cornelia
Suermondt (1846-1931).

Hij groeide tot zijn tiende op in Heerenveen en
werd later beroemd als schilder en tekenaar van het
vissers- en strandleven en portrettist van de hogere
kringen en hij werkte als graficus, illustrator van
kranten bladen en albums en ontwerper van affiches en politieke prenten. Hij is mede bekend dankzij een olieverfschilderij dat hij van toenmalig
koningin Wilhelmina maakte. Dit portret is gebruikt
als basis voor het beeld van haar op een serie cent
en gulden postzegels.
De serie staat bekend als de Koningin Wilhelmina
met kroontje postzegels. Sluiter had een vlotte
hand van tekenen en schilderen en voelde zich echt
een kunstenaar en geen illustrator, ook al maakte
hij illustraties of affiches voor diverse opdrachtgevers onder wie de ANWB.
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Borden met affiche in Roodbaardtuin
Sluiter maakte de drie affiches waarop de boodschap van de succesvolle ‘Laat niet als
dank’ tekst is uitgebeeld. Zijn voorstellingen droegen eraan bij dat de tekst die Slicher
had bedacht overal doordrong. Met zijn beeldende kwaliteiten heeft hij, de schilder,
die aanmaning mede tot een gevleugelde uitspraak gemaakt. Honderd jaar na dato
zijn de woorden nog niet vergeten en nog altijd actueel. Het eerste ANWB-affiche uit
deze serie dateert uit 1916 en is, in verkleinde vorm, nog steeds te zien op twee identieke ‘verkeersborden’ op metalen palen die in de Prinsentuin in Leeuwarden zijn
geplaatst. Net als de landschapstuinparken bij de buitenplaatsen De Klinze en Stania
State is de landschapstuin bij de Prinsentuin ook ontworpen door de beroemde Lucas
Roodbaard. Op alle drie de buitenplaatsen verving de landschapstuin een eerder aangelegde geometrische tuin. In het park in Leeuwarden is een pad naar de tuinarchitect vernoemd, op de straatnaam borden in de binnenste
ring van het park staat de tekst
‘Roodbaardpad, Lucas Pieters
Roodbaard (Rolde 1782 Leeuwarden 1851) tuinarchitect van buitens en parken in
Noord-Nederland, o.a. de
Prinsentuin’. Het bord met de
afbeelding uit 1916 van Willy
Sluiters sluit aan bij flanerende bezoekers in een buiten.
Cultuurhistorisch Anti-zwerfafvalbord
De cultuurhistorische borden met de voorstelling van Sluiters en de oorspronkelijke,
105 jaar oude, zin ‘Laat niet als dank voor ’t aangenaam verpozen, de eigenaar van
’t Bosch de schillen en de dozen’ staan op het pad bij de beide entrees van de
Prinsentuin. De afficheborden met oproep om geen zwerfvuil achter te laten maken
deel uit van de reeks markante herkenningspunten in de route van de NS-wandeling
door het centrum van Leeuwarden, zoals ook aan het vignet op de palen te zien is. Het
waarschuwingsbordje tegen zwerfvuil staat onder bomen en naast het pad en is aan
de zijde van de Oldehove door aanslag op het bord niet helemaal goed leesbaar, waardoor de tekst over bloemen en het gras op de voorstelling op het bord zelf wegvalt.
Aan de andere zijde van het park is het bord wel leesbaar. De beide borden horen tot
het tuinmeubilair van de in Engelse Landschapsstijl aangelegde Prinsentuin.
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ANWB poster 1916
Op het eerste gezicht is de afbeelding op het bord een nostalgisch romantisch plaatje.
Een jonge vrouw houdt in de ene hand een boeket en in de andere een parasol, de
jongeman naast haar slaat zijn arm om haar taille en houdt in de andere een wandelstok vast. Ze kijken naar elkaar terwijl ze over het gras lopen. Aan de rechterkant
zwemt op de achtergrond een zwaan in water waarin een statig gebouw met torentje
weerspiegeld wordt. Aan de linkerzijde staat op de achtergrond een boom met brede
kroon, bij de stam staat een houten bank met rugleuning en voor de bank slingeren
de resten van een maaltijd rond op het gras. Wie nauwgezetter kijkt ziet daarvoor nog
een klein bordje in het gras met het opschrift ‘Verboden op het gras te loopen en bloemen te plukken.’ Die tekst geeft het beeld ineens een heel andere lading. De poster is
linksonder voluit gesigneerd met Willy Sluiter.
Slicher schreef een evergreen
De slagzin op rijm van Slicher werd een enorme hit.
De posters hingen door het hele land in hotels, stations, cafés, scholen, garages, politieposten en
boswachterijen en de ANWB bracht ook briefkaarten uit met dezelfde afbeeldingen en tekst. Al snel
kende iedereen het rijmpje en de prent van Sluyter.
Later in de jaren zeventig zijn de kaarten met verschillende posters van de slagzin nog eens herdrukt. Na het affiches uit 1916, volgde nog twee
affiches in 1928 en 1936 en ‘vintageherdrukken’.
Het rijm en beeld waren bedoeld als oproep om
parken en landschappen niet te vervuilen. Dankzij
de pakkende en aansprekende tekst ‘Laat niet als
dank ..’ kon de ANWB eigenaren van natuurterrein
ertoe bewegen hun terreinen open te stellen en
wandelaars en fietsers op hun gronden toe te laten.
Gerhild van Rooij,
Bronnen en fotoverantwoording,
Volgt bij tekst en bronnen deel 2.

43

Hersenletsel
en dan...?
Een ongeluk, een beroerte, ziekte of andere oorzaak. Niet Aangeboren
Hersenletsel (NAH), ineens staat uw leven en dat van uw naasten op de kop.
Wat nu? Hoe moet het verder?
NAH Zorg biedt advies, ondersteuning en begeleiding aan mensen met
Niet-aangeboren Hersenletsel in de thuissituatie.
Deze zorg wordt uitgevoerd door gespecialiseerde NAH Zorgverleners en
wordt al sinds de oprichting in 2001 voor cliënten in Noord Nederland
gecoördineerd vanuit het centrale servicebureau te Oenkerk.

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

www.nahzorg.nl
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Even voorstellen
In de Eliza Posthumastrjitte woont Abdul Rachman
Mobaied samen met zijn vrouw Reham en dochtertje Lara.
Abdul Rachman is in 2014 gevlucht vanuit de provincie
Idlib in Syrië, nadat hij tijdens de Arabische Lente in het
verweer kwam tegen de onderdrukking van leider Assat.
Abd werd opgepakt en in een cel geplaatst, samen met
100 andere sympathisanten. Geen normale cel, maar een
hok volgepropt met Syriërs, waarbij normaal bewegen
onmogelijk was. Laat staan eten en drinken. Na de vrijlating is Abd gevlucht via Egypte naar Europa.
Abd vond naar school gaan in Syrië niet prettig en is vroeg bij zijn vader in het bedrijf
in opleiding gegaan. Zijn ouders hadden een bedrijf in woning stoffeerderij en meubelbekleding. Als 14-jarige heeft hij van zijn vader het vak geleerd. Na moeilijke jaren
in Nederland doet Abd zijn uiterste best Nederlander te worden en heeft inmiddels de
Nederlandse nationaliteit verworven. Abd is een goed voorbeeld van een hardwerkende medeburger.
Tijdens een avond, verzorgt door vluchtelingenwerk, maakten wij als gezin kennis met
Abd. Daarna kwam hij elke week een avond bij ons thuis en is hierdoor een warme
band ontstaan. Na vele mooie dingen samen meegemaakt te hebben, zoals zijn bruiloft en de geboorte van hun dochtertje, waren er vaak ook gesprekken over hun en
onze cultuur en de moeilijke jaren. Veel wederzijds respect maken onze gesprekken
mooi en boeiend.
Na gewerkt te hebben bij Sidijk in Heerenveen en de Vriesco in Leeuwarden wilde hij
graag een eigen zaak beginnen Zo is vorig jaar R en A stoffering opgericht gevestigd
in de ‘Ald Skoalle’ in Oenkerk. Abd kan uw bank of stoel een tweede leven geven. Ook
verwaardigt en repareert hij (boot) tenten, voortenten van caravan of camper en
kussen voor in de boot. Abd heeft al veel banken en boten fraai vernieuwd en deze
werden naar alle tevredenheid van de klanten geleverd. Een vakman!
Bij belangstelling kunt u eens een kijkje te nemen in de werkplaats van Abd of kunt u
contact opnemen op mobielnummer 06- 41 81 91 65. Of kijk op de website:
https://ra-stoffering.business.site.
Tjikkie de Vries - Boersma
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IJsclub Gytsjerk
Maandag 19 oktober was het tijd voor de eerste
vergadering van het seizoen van het ijsbaanbestuur van de IIsklub Gytsjerk. Normaal gesproken
gaat de eerste vergadering van het jaar gepaard
met een ‘vol verwachting klopt ons schaatshart’ .
Maar dit jaar is alles anders. Deze keer stonden we
als ijsbaanbestuur voor een lastige keuze bij deze
vergadering… Want een week eerder had Rutte
weer strengere corona-maatregelen aangekondigd
en liepen de besmettingen nog steeds op.
Met dit nieuws in ons achterhoofd moesten wij
een keuze maken tussen wel of niet open in het
seizoen 2020-2021. Om een lang verhaal kort te
maken (en dit zal geen verrassing zijn, want zoals
u heeft kunnen zien staat er geen water op de
baan): de ijsbaan blijft dit seizoen gesloten. Het is
met pijn in ons hart, want wij kunnen ons heel
goed voorstellen dat juist in deze tijd iedereen
ontzettend veel zin heeft in ouderwetse ijspret.
Maar wij hebben als bestuur een verantwoordelijkheid en voor ons is de gezondheid
van onze leden en vrijwilligers het allerbelangrijkste. Laten we met zijn allen er alles
aan doen om ervoor te zorgen dat we dit virus onder controle krijgen, zodat we in seizoen 2021-2022 de ijsbaan weer open kunnen doen!
En misschien heeft u het ijsbaankaartje al gemist? Dit jaar krijgt u geen incasso of
kaartje en houden we geen ledenvergadering. Maar de vaste lasten blijven. Mocht u
de ijsbaan financieel willen steunen; een vrijwillige bijdrage is natuurlijk van harte
welkom. Als u een berichtje stuurt naar ons mailadres (ijsbaangytsjerk@mail.com)
dan ontvangt u alle informatie.
Blijf gezond, pas goed op uzelf en de mensen om u heen en hopelijk zien we u volgend seizoen op onze prachtige ijsbaan!
Het bestuur van IIsklub Gytsjerk
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NOVY-WARENHUIS,
VAN SMINIAWEG 4

* Luxe- en huishoudelijke artikelen
* Speelgoed * Campinggas
* Tuinstoelen * Recreatie-artikelen
* Fietsverhuur * Benzine
Gratis parkeren voor de winkel

Elke zaterdag op de markt in Gytsjerk
van 08.00 - 12.00 uur
Bloemisterij
Koolhaas v.o.f.
Hoofdstraat 63, 9244 CM Beetsterzwaag
Tel. 0512 38 29 99 of 0512 52 20 93

Gratis loopbaanadvies
met subsidie van NL-Leert-Door
Nu in de Trynwâlden en omstreken!
Iedereen van 18-63 jaar die werkt of werk zoekt, kan
gratis ontwikkeladvies aanvragen ter waarde van
 De overheid stimuleert je hiermee na te denken
over je werk in de toekomst. Na afloop krijg je een
concreet plan, dat je samen met mij als jouw
loopbaanadviseur maakt.
Wil je weten hoe je in je huidige werk (meer) van
betekenis kunt zijn? Of wil je een gedegen plan voor je
toekomst, omdat jouw werk onzeker is geworden door
de crisis? Dit ontwikkeladvies kan je verder helpen!









Hoe werkt het?
Je laat me zsm weten dat je interesse hebt in
loopbaanadvies (het aantal plaatsen is beperkt).
Je vult met mij de gegevens in die hiervoor
nodig zijn.
Je start met een arbeidsmarktscan. Hiermee
krijg je een beeld van jouw mogelijkheden.
We hebben minimaal twee gesprekken, die
voor jou helder maken wat je kunt en wilt.
We brengen in kaart hoe je in je huidige werk
kunt groeien en/of we kijken welke beroepen
met goede baankansen bij je passen.
Je maakt met mij als adviseur een concreet
plan waarmee jij je doel kunt realiseren.

Ook als je twijfelt over je huidige werk, kan dit advies
zinvol zijn. Ik help je graag, je bent van harte welkom.
Annita Lageweg | Praktijk Biografiek

leveensfassen - en l oopbaaancoaachin
ng

www.annitalageweg.nl | 06-50900787
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DE LEKKERSTE KOEK
VINDT U BIJ DE
NEDERLANDSE
KOEKKAMPIOEN!

Ambachtelijke bakkerij Braaksma - Van Haersmasingel 2 - Oenkerk
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Dankzij Cyber Beppe toch contact houden
met elkaar
Voor veel ouderen wordt het netwerk steeds kleiner en blijkt het moeilijk om nieuwe
contacten te maken: eenzaamheid ligt op de loer. Juist nu is dit nog duidelijker zichtbaar en voelbaar geworden. Even samenkomen, een loopje naar de winkel, koffiedrinken tijdens koffie ochtenden, op bezoek bij de kinderen en kleinkinderen: veel van
deze zaken zijn niet meer mogelijk.
KEaRN biedt met Cyber Beppe ouderen de mogelijkheid om digitaal contact te maken
én te houden met familie en vrienden. Er wordt gewerkt met een beveiligde inbelverbinding, zonder moeilijke inlogcodes, waarmee digitale ontmoetingen georganiseerd
worden. KEaRN zet met dit project niet alleen in op het ‘digivaardiger’ maken van
ouderen, maar nog meer op het gebruiken van de ‘digitale weg’ als een middel om
(nieuwe) ontmoetingen te creëren en eenzaamheid aan te pakken. Zo kan een online
platform ontstaan waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten. We werken met een groot
helder scherm met goed geluid, waarmee het videobellen bij de ouderen thuis kan
plaatsvinden. Dit alles wordt door vrijwilligers begeleid.
Een bijdrage van het Oranje Fonds maakt het mogelijk om de komende twee jaar met
de inzet van vrijwilligers Cyber Beppe zoveel mogelijk ouderen in Achtkarspelen en
Tytsjerksteradiel digitaal met elkaar te verbinden. Meer weten over Cyber Beppe? Kijk
dan op www.kearn.nl/projecten
Ook kunt u contact opnemen met:
Norma Klarenbeek (Norma.klarenbeek@kearn.nl of 06 – 55841440) of
Frouwina van Dekken (Frouwina.van.dekken@kearn.nl of 06 – 10287632) van KEaRN.
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• Financiële administratie
• Loonadministratie
• Omzetbelasting
• Inkomstenbelasting
• Jaarrekening
• Advisering
Achterdyk 4, 9061 CZ Gytsjerk
Tel. : (058) 256 23 20 • Fax: (058) 256 17 95
E-mail: wassenaar-administraties@planet.nl

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

uniek wonen
én zorg voor mensen
met dementie
Kom vrijblijvend kennis
met ons maken

Elke dag een mooie
dag bij Kinderwoud!
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

kinderwoud.nl

bartlehiem
Bartlehiem 35, 9091 BH Wyns

tel. 0519-346185 of 06-21496788
bartlehiem@herbergier.nl
www.herbergier.nl/bartlehiem

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 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 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)
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 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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