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BEZORGER GEVRAAGD!
Voor de hoek Douwelaan/ Hofwegen zoeken wij op korte termijn een bezorger. De Koeketromp komt vijf keer per jaar uit, dus veel werk is het zeker niet.
Per ronde zal je drie kwartier bezig zijn. Als beloning stellen wij onsterfelijke
roem en een kerstpakket per jaar in het vooruitzicht. Wie komt ons helpen?
Heb je er zin in, zoek dan contact met Gerard Klijn of Frank de Boer.
Gerard Klijn 06 52 381 776 of
Frank de Boer 06 54 953 028
Bedankt!

Inleverdatum kopij volgende nummer: 21 APRIL 2021
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Jaarvergadering Dorpsbelangen
Oentsjerk voorlopig uitgesteld
tot eind mei

Normaal gesproken houden we onze jaarvergadering altijd in maart. Maar niets lijkt
meer vanzelfsprekend vandaag de dag en zelfs dat niet. We houden er evenwel van dat
leden en bestuur elkaar recht in de ogen kunnen kijken en elkaar de waarheid kunnen
zeggen. Daarom is de jaarvergadering voorlopig uitgesteld tot eind mei. Intussen kunt
u zich inlezen in de samenvatting van onze nieuwe, definitieve dorpsvisie.
In de Koeketromp die begin mei verschijnt, vindt u zoals gebruikelijk de agenda van
de jaarvergadering, het jaarverslag over 2020 en de notulen van de jaarvergadering
2020. U begrijpt dat wij, eenvoudige zielen, de onmetelijke wijsheid van het RIVM en
onze grote roergangers in Den Haag niet kunnen peilen, laat staan hun daden kunnen
voorspellen. We kunnen alleen maar hopen dat we tegen die tijd zicht te hebben op
hoe we elkaar weer ‘normaal’ kunnen ontmoeten. Want wat hebben we daar behoefte
aan. Het is onontbeerlijk voor ons algehele welzijn.
Wij hopen van harte dat we u in de eerstvolgende Koeketromp weer kunnen uitnodigen voor onze jaarlijkse ontmoeting in Stania State om met elkaar in gesprek te gaan
en het glas te heffen. Tot die tijd: blijf aan de veilige kant.
Bestuur Dorpsbelangen Oentsjerk
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Samenvatting van de Dorpsvisie 2021 – 2026
In 2008 is voor het eerst een dorpsvisie gemaakt voor en door ons dorp met als horizon 2020. Wij hebben als Bestuur van Dorpsbelangen Oentsjerk deze lijn voortgezet.
Wij vinden het van groot belang om de inwoners van Oentsjerk te betrekken bij ons
werk. Daarom hebben we de afgelopen jaren op diverse thema’s inwoners van
Oentsjerk om hun mening, expertise en ideeën gevraagd. Alleen op deze manier
kunnen we als Dagelijks Bestuur van Dorpsbelangen Oentsjerk onze taak goed vervullen.
In de nieuwe visie geven de inwoners een eigen kijk op de ontwikkelingen van het
dorp. Het is ook een visie waarmee op initiatieven of plannen vanuit de gemeente (of
andere overheden) gereageerd kan worden. De visie biedt daarnaast ook handvatten
om actieplannen te ontwikkelen samen met inwoners.
In 2020 zijn er verschillende bijeenkomsten geweest waarin de ideeën, wensen en
knelpunten van inwoners zijn verzameld. Wij danken de buurtverenigingen en andere
Oentsjerkers van jong tot oud voor hun inbreng en zijn erg blij met de visie die er nu
ligt.
In de jaarvergadering van 2021 zal de visie aan de leden worden voorgelegd ter vaststelling.
Identiteit en positie Oentsjerk binnen de Trynwâlden
Oentsjerk kan gekenmerkt worden als een groen dorp. Dit vanwege haar landschappelijke kenmerken en vanwege de vele groene initiatieven. Zo is vanuit de vorige
dorpsvisie in 2008 het duurzaamheidscollectief Groenkerk ontstaan. Vanuit dit initiatief zijn projecten voor het dorp en de gehele Trynwâlden gerealiseerd.
Het landschap in en rondom Oentsjerk vormt een belangrijk element van de identiteit
van het dorp. De beslotenheid van Oentsjerk en de Trynwâlden valt erg op. De vele
houtsingels en bossen vormen een groot contrast met het open landschap rondom.
Dit coulissenlandschap loopt op veel plekken ook door tot in het dorp. Daardoor ontstaan een mooie eenheid. Binnen Oentsjerk vormen het Heemstra State bos en het
landgoed Stania State een groene zone. Oentsjerk heeft relatief groene randen. De
States (Stania State en Heemstra State) zijn voor velen een herkenningspunt.
Wat betreft de bebouwing is de identiteit van het dorp minder sterk. Het oudste deel
van Oentsjerk ligt rond de Mariakerk aan de Wynserdyk en de bebouwing aan de
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Rengersweg. Het karakter van dit oudste deel van het dorp is daarbij door de jaren
heen sterk veranderd door de functieverandering van de Rengersweg: van zandpad tot
(drukke) doorgaande weg van Leeuwarden naar Dokkum. Hierdoor is het dorp als het
ware in tweeën gesneden en is het dorpse karakter van dit gebied voor een deel verdwenen. Ondanks de aanleg van de Sintrale As en aanpassing van de Rengersweg is de
verkeersdrukte nog altijd (te) groot.
Door de gunstige ligging ten opzichte van Leeuwarden is Oentsjerk een aantrekkelijke
woonplaats voor forensen. In het dorp zijn in de loop van de jaren veel bewoners van
elders komen wonen. Meestal werken zij buiten Oentsjerk. Zij hechten zich aan hun
woondorp vanwege de ruimte en het vele groen. Hun sociale band is losser, omdat
voor velen van hen sociale contacten (familie, vrienden, collega’s) op andere plaatsen
zijn georiënteerd. Oentsjerk wordt gezien als een gemeenschap waarin we met elkaar
in gesprek gaan en om elkaar denken.
Oentsjerk kenmerkt zich daarnaast door de zorgvoorzieningen voor de Trynwâlden en
daarbuiten. Het gaat daarbij om zorgvoorzieningen voor mensen met een beperking,
ouderen en dementerenden. De basiszorg is in de buurt, deels in Oentsjerk en deels
in Gytsjerk. Het aantal gepensioneerden in ons dorp is in de loop van de jaren toegenomen.
Oentsjerk wordt gezien als een gezellig en mooi groen dorp waar je onbezorgd kan
opgroeien en oud kan worden. Een ondernemend en actief dorp met veel voorzieningen in de buurt op het gebied van zorg, basisonderwijs, sport en cultuur. Veel
Oentsjerkers zijn trots op ons groene en levendige dorp!
Er ontstaan steeds meer initiatieven uit de dorpen die zijn bedoeld voor de
Trynwâlden als geheel, zoals Trynergie, Trynwalderein en de elektrische deelauto Tûk.
Daarnaast zijn er gemeentelijke beleidsonderwerpen waar we Trynwâldenbreed mee
aan de slag moeten, zoals de gemeentelijke woonvisie, recreatie en toerisme en de
toekomst van het basisonderwijs in de Trynwâlden. Wij zullen de komende jaren dan
ook onze samenwerking met de Dorpsbelangen van de andere dorpen intensiveren.
Thema’s
Er is gekozen om alle thema’s die te maken hebben met de leefbaarheid van ons dorp
in de visie te behandelen. Het gaat dus zowel om het wonen en werken, als om het
verkeer, de recreatie en de voorzieningen. Daarnaast komen ook sociale aspecten aan
de orde.
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De thema’s die centraal staan in de Dorpsvisie zijn:
* wonen en de woonomgeving
* bedrijvigheid, economie en voorzieningen
* natuur en milieu, recreatie en toerisme, energie
* verkeer en vervoer
* zorg
* welzijn en verenigingsleven
Per thema wordt eerst een schets gegeven van de huidige situatie, daarna volgt een
toekomstbeeld en ten slotte de doelstellingen voor de toekomst zoals we die met
elkaar in de verschillende bijeenkomsten hebben vastgesteld. Voor veel van deze thema’s zal worden samengewerkt met de Dorpsbelangen van de andere dorpen van de
Trynwâlden.
Wonen en woonomgeving
Huidige situatie
Oentsjerk is een aantrekkelijk woondorp, omgeven door een evenzo aantrekkelijk en
wisselend landschap met zowel open gebieden als bossen.
Toekomstbeeld
‘Wij zien Oentsjerk als woondorp in een groene omgeving dat ruimte biedt aan gezinnen, ouderen en
jongeren met een verschillende portemonnee.’
We moeten goed nadenken over hoe je het dorp ‘af’ maakt met behoud van de landschappelijke kwaliteiten, hoe we doorstroom kunnen creëren, voldoende betaalbare
woningen voor starters en senioren bieden, leegstand een nieuwe bestemming
bieden, duurzaam bouwen en energetisch onze woningen verbeteren.
Toekomstbestendig bouwen en de deeleconomie zullen daarbij een belangrijke ontwikkeling zijn.
Bedrijvigheid, economie en voorzieningen
Huidige situatie
In Oentsjerk is er, veelal aan de doorgaande weg, een flink aantal kleinschalige bedrijven gevestigd. In het buitengebied zijn er enkele agrarische bedrijven. Er zijn ook
enkele bouw- en installatiebedrijven in het dorp aanwezig. Een belangrijke bron voor
werkgelegenheid is de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg.
13
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Daarnaast is er het basisonderwijs, de medische en paramedische sector, de detailhandel, de sport en de horeca.
Bedrijvigheid en het huidige hoge voorzieningenniveau worden gezien als een belangrijke factor om het dorp levendig te houden. Er zijn nauwelijks mogelijkheden tot uitbreiding of groei voor ondernemers die nu in het dorp gevestigd zijn. Het plan
Sanjesfjild komt tegemoet aan deze wens. De locatiekeuze van de gemeente staat
echter op gespannen voet met de wens vanuit het dorp om het landschap te behouden. Daarom heeft dorpsbelangen Oentsjerk na veelvuldig overleg met alle belanghebbenden een compromisvoorstel ingediend bij de gemeente voor een kleinschaliger plan dat veel minder afbreuk doet aan het open landschap. De gemeenteraad
neemt hierover uiteindelijk een besluit.
Toekomstbeeld
‘Wij zien Oentsjerk als dorp waar ruimte is voor bedrijvigheid voor kleinschalige bedrijven, waar winkels zijn voor dagelijkse levensmiddelen en niet-dagelijkse goederen (bloemenwinkel, elektro, cadeauwinkels) en uiteenlopende voorzieningen voor jong en oud (basisschool, peuterspeelzaal, kinderopvang,
kerk, sportvoorzieningen)’
Vanuit het dorp wordt benadrukt dat er een evenwicht moet zijn tussen behoud van
bedrijvigheid en Oentsjerk als groen rustpunt. Het is belangrijk dat Oentsjerk een
levendig én groen dorp blijft met behoud van het huidige voorzieningenniveau in het
dorp en de buurdorpen.
Natuur, milieu, energie, recreatie en toerisme
Huidige situatie
De bewoners van Oentsjerk voelen zich omringd door een groene woonomgeving die
rust uitstraalt. De inwoners vinden het van belang dat de groene omgeving behouden
blijft. Het vermijden van nieuwbouw in open gebieden zorgt er mede voor dat het
omringende landschap intact blijft.
Toekomstbeeld
‘Wij zien Oentsjerk als duurzame gemeenschap waar de karakteristieke kenmerken van de wouden
gekoesterd worden en waarin groene initiatieven ondersteund worden, zoals duurzame energie
(Trynergie) en de bijenweide. En waar veel recreatiemogelijkheden zijn voor dagrecreanten, zoals wandelen, fietsen, paardrijden en kanoën. Waar je uit eten kunt gaan of op een terras wat kunt nuttigen.’
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De Trynwâlden is een prachtig wandel- en fietsgebied met verrassende cultuurhistorie. Belangrijk is om deze regio meer op de kaart te zetten en te promoten. Ook voor
de eigen inwoners. Dit gaat vorm krijgen in de uitwerking van gemeentelijk beleid
waarin wij als dorp participeren. De komende jaren staan ook in het teken van de energietransitie naar duurzame energiebronnen. Het onderhoud van verschillende landschappelijke elementen zijn belangrijke aandachtspunten voor het behoud van onze
karakteristieke omgeving.
Verkeer en vervoer
Huidige situatie
Het verkeer in Oentsjerk wordt door de inwoners ervaren als druk, gevaarlijk en
lawaaiig. Hierbij refereert men met name aan de Rengersweg, de doorgaande weg van
Leeuwarden naar Dokkum die door het dorp loopt.
Toekomstbeeld:
‘Wij zien Oentsjerk als een autoluw, verkeersveilig dorp dat voornamelijk door bestemmingsverkeer
wordt bezocht. Waar je met het openbaar vervoer of de elektrische deelauto makkelijk kunt reizen.’
Met de andere Trynwâldster dorpen wordt in de werkgroep N361 met gemeente en
provincie gewerkt aan het aanpakken van knelpunten rondom de Rengersweg met
betrekking tot veiligheid en snelheidsbeperking. Er zal onderzoek worden gedaan naar
de mogelijkheden voor realisatie van laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen. Het
aantal deelauto’s van de stichting Tûk zal in de toekomst worden uitgebreid.
Zorg, welzijn en verenigingsleven huidige situatie
De medische voorzieningen zijn goed op orde in Oentsjerk. Alle basisvoorzieningen,
zoals huisarts, apotheek, fysiotherapeut en psycholoog zijn in ons dorp aanwezig. In
ons buurdorp Gytsjerk is inmiddels de tandartspraktijk gevestigd.
In Oentsjerk zijn volop ingrediënten aanwezig die het leefplezier en de positieve
gezondheid van haar inwoners bevorderen. Gemeenschappelijke activiteiten zorgen
voor sociale cohesie, bewegen zorgt voor vitaliteit. De zorgvoorzieningen voor ouderen in Oentsjerk zijn de afgelopen jaren ingrijpend veranderd.
Toekomstbeeld Zorg
‘Wij zien Oentsjerk als zorgzame gemeenschap waar mensen met een beperking kunnen wonen en
werken, ouderen onbezorgd en verzorgd van hun oude dag kunnen genieten en waar medische voorzieningen voor handen zijn (huisarts, apotheek, fysiotherapeut, psycholoog).’
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Dinsdag t/m donderdag 16.00 - 21.00 uur
Vrijdag 11.00 - 21.00 uur
Zaterdag en zondag 11.00 - 22.00 uur
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We ondersteunen initiatieven die zich richten op het treffen van duurzame voorzieningen voor ouderen zodat zij onbezorgd en goed verzorgd oud kunnen worden in de
Trynwâlden, zoals Trynwâlderein en Tirza. De focus ligt op zorg voor elkaar en stimuleren van Mienskipssin.
Toekomstbeeld Welzijn en verenigingsleven
‘Wij zien Oentsjerk als een actief dorp waar regelmatig activiteiten georganiseerd worden voor alle leeftijdscategorieën en uiteenlopende interesses op verschillende locaties (buurthuis BOB, MFC
Heemstrastate, voetbalveld, korfbalveld, tennisbaan, sportschool, kerk, café, glasatelier, manege) met
vrijwillige inzet uit de gemeenschap.’
Voor jongeren hebben de sportvoorzieningen een belangrijke ontmoetingsfunctie. Zij
missen echter een plek waar zij kunnen ‘chillen’. Jongeren ervaren dat er voor hen
weinig activiteiten worden georganiseerd, zoals feesten, sportieve activiteiten en
leuke spellen. Wij willen samen met jongeren onderzoeken hoe wij dit verder kunnen
vormgeven door het instellen van een jongerenraad. Nieuwe bewoners in ons dorp
zouden we graag gastvrij willen ontvangen.
Voor 2021 – 2026 betekent dit dat de focus van het dagelijks bestuur van de Vereniging
van Dorpsbelangen Oentsjerk zal liggen op:
-

Samenwerking met alle Trynwâldster dorpen op gemeenschappelijke thema’s,
zowel op gemeentelijk beleidsniveau als lokale initiatieven in de Trynwâlden.
Behoud en versterking van de groene, kenmerkende landschapsstructuur van het
dorp en omgeving
Bij ruimtelijke ontwikkeling streven naar versterking van de ruimtelijke identiteit
van het dorp en de omgeving
De uitwerking van de woonvisie door de gemeente, waaronder de woningtoedeling
in samenwerking met de gemeenschappelijke DB’s van de Trynwâlden
Creëren van ruimte voor bedrijvigheid voor kleinschalige bedrijven
Waarborgen openbaar en christelijk onderwijs in de Trynwâlden door participatie
in project STIP
Ondersteunen van groene initiatieven bijvoorbeeld vanuit Groenkerk
Uitwerken visie recreatie en toerisme voor de Trynwâlden en ondersteunen van of
participeren in initiatieven
Projecten op het terrein van energie/duurzaamheid ondersteunen
Verbeteren verkeersveiligheid doorgaande weg Oentsjerk vanuit de gezamenlijke
Trynwâldster werkgroep N361
19
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-

-

Treffen van duurzame voorzieningen zodat ouderen, tot aan hun dood, goed verzorgd in de Trynwâlden kunnen blijven wonen door participatie in het platform
‘Trynwâlderein’
Instellen jongerenraad

Het dagelijks bestuur van Dorpsbelangen ondersteunt initiatieven vanuit het dorp
door te participeren in initiatieven of door subsidie-aanvrager te zijn. Van de
gemeente en de provincie mag in het kader van de Omgevingswet worden verwacht
dat zij Dorpsbelangen als partner zien bij het ontwikkelen van plannen.
Wanneer krachten gebundeld worden van bewoners, ondernemers, organisaties en
gemeente kunnen gedragen plannen worden gerealiseerd. Alleen samen kom je
verder!
De volledige dorpsvisie Oentsjerk 2021- 2026 is op te vragen via het dagelijks bestuur
van Dorpsbelangen
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Van de scholen
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…
Sinds de laatste Koeketromp is er weer heel veel gebeurd in en rond de school. Het is
een bizar jaar voor alle kinderen, alle ouders/verzorgers en voor alle leerkrachten. De
scholen in Nederland kregen in de week voor de Kerstvakantie te horen dat de kinderen op woensdag 16 december voorlopig voor het laatst op school zouden zijn in verband met de scholensluiting. Het team van De Opstap heeft vervolgens in die laatste
paar dagen voor de Kerstvakantie alles geregeld om het thuisonderwijs weer zo goed
als mogelijk in te richten. Waar op donderdag 17 december het Kerstfeest stond
gepland haalden de kinderen nu op die donderdag hun schoolspulletjes en hun devices op. Na thuiskomst werd er direct ingelogd om te kijken of alles naar behoren
werkte. En ja hoor, alle kinderen kwamen in beeld op het scherm. Het thuisonderwijs
kon beginnen. Maar eerst genieten van een welverdiende kerstvakantie.
Na de vakantie zijn alle groepen gestart met afstandsonderwijs. Bijna alle kinderen
vanuit huis maar enkelen volgden het afstandsonderwijs vanuit de noodopvang voor
de scholen van Fierkracht op OBS Thrimwalda in Gytsjerk. Alle kinderen waren actief
betrokken bij het afstandsonderwijs en de inspectie van het onderwijs, die een dag
heeft meegekeken hoe onze school het afstandsonderwijs heeft geregeld, was zeer
enthousiast en heeft de school een groot compliment gegeven. Natuurlijk zijn we daar
trots op, maar we hadden alle kinderen veel liever op school gehad. Helaas duurde de
scholensluiting langer dan we hadden gedacht. Pas op 8 februari konden we de scholen weer openen voor alle kinderen. En precies op die dag was er Code Rood in
Nederland wat ertoe leidde dat de meeste scholen dicht bleven. Een week later, op
maandag 15 februari, waren de scholen weer gesloten vanwege Code Rood. Sinds 16
december zijn de scholen bijna twee maanden gesloten geweest en hebben de leerkrachten van De Opstap thuisonderwijs aangeboden. Zoals gezegd het is een bizar
jaar. Op het moment van schrijven van dit stukje is het buiten bijna 17 graden. Waar
we een week geleden schaatsten in prachtige winterse sferen geniet iedereen vandaag
van het voorjaar. Het kan verkeren.
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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.

De Koeketromp
Het Coronavirus beïnvloedt ons leven zeer. Onze kinderen zijn te vaak thuis geweest
en krijgen niet de mogelijkheden die ze verdienen. Jongeren kunnen elkaar niet ontmoeten en de eenzaamheid onder jongeren neemt toe. Sommige ondernemers staat
het water tot aan de lippen en in de zorg neemt de druk op medewerkers toe en wordt
reguliere zorg afgeschaald. Ook in het onderwijs is er veel aan de hand. Er wordt
gesproken over grote onderwijsachterstanden bij kinderen en jongeren en het kabinet
heeft daarom deze week 8.5 miljard euro beschikbaar gesteld om de kansen in het
onderwijs voor iedereen te optimaliseren.
Hoe groot de achterstanden zijn zal de toekomst ons leren. Ik heb echter ervaren dat
kinderen enorm flexibel zijn en veel aankunnen. We zien dat kinderen inventief zijn en
op hun eigen wijze met de huidige situatie omgaan. Hen meegeven dat ze enorme
achterstanden op hebben gelopen lijkt mij niet heel motiverend. De kinderen op onze
school hebben in de afgelopen twee maanden prima onderwijs gehad van gedreven
leerkrachten en de kinderen zijn prima ondersteund door hun betrokken ouders. Met
elkaar hebben we het gedaan en staan we nu waar we staan. Na de voorjaarsvakantie
staan we er allemaal weer en gaan we samen Opstap naar een mooie toekomst!
Schoolschaatsen
In november en december zijn de kinderen uit de groepen 5-6 naar het schoolschaatsen in de Elfstedenhal geweest. We kijken terug op een prachtige activiteit die voor de
kinderen is georganiseerd door de IJshal. De kinderen hebben ervan genoten en wat
was mooi dat ze onlangs op natuurijs hebben kunnen schaatsen.
Nieuwe website
Onlangs is de nieuwe website van de school online gegaan. Nieuwsgierig? www.obsde-opstap.nl We willen Grytsje Holtrop heel erg bedanken voor haar inzet om de website mogelijk te maken.
Tussen Kunst en Quarantaine
Tijdens de scholensluiting hebben de kinderen uit de groepen 5 en 6 meegedaan aan
het kunstproject ‘Tussen Kunst en Quarantaine’. De kinderen hebben thuis op eigen
wijze een schilderij uitgebeeld en daarvan de resultaten naar school gestuurd. De
resultaten waren prachtig.
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High Five Beweeg mee de wereld rond
Tijdens de scholensluiting hebben een aantal kinderen van onze school meegedaan
met het initiatief van High Five Beweeg mee de wereld rond. Er hebben 10 kinderen
meegedaan die in totaal 1207 kilometer hebben afgelegd. Een geweldige prestatie!
Ontwikkelingen Fierkracht
Ook tijdens de scholensluiting is de samenwerking tussen de vier scholen van
Fierkracht gegroeid. Tijdens de scholensluiting hebben de vier scholen gezamenlijk
de noodopvang voor de ouders van kwetsbare kinderen en voor ouders van kinderen
met een cruciaal beroep georganiseerd. Het was in het begin natuurlijk even
wennen, maar na een week of twee liep de noodopvang op rolletjes en waren er
steeds personeelsleden van alle vier de scholen aanwezig om de kinderen les te
geven en de afstandslessen te ondersteunen. ’s Middags werd er een alternatief programma georganiseerd. Een woord van dank aan iedereen die bij de noodopvang
betrokken is geweest is zeker op zijn plaats. We hopen nooit meer noodopvang te
hoeven organiseren maar we zijn er klaar voor.
Tenslotte
Ik gaf al eerder aan dat het een bizar jaar is voor iedereen. Het is zoeken naar nieuwe
oplossingen en soms dienen we zaken los te laten die we altijd als vanzelfsprekend
hebben ervaren. We leven in bijzondere tijden waarin de nabije toekomst onzeker is.
Het zijn echter ook tijden waarin we nieuwe dingen leren. Dat geldt binnen onze
school voor zowel de kinderen, de ouders/verzorgers als de leerkrachten. Ik ben enorm
onder de indruk van de flexibiliteit van iedereen. Ik wil heel graag alle ouders/verzorgers en alle leerkrachten bedanken voor hun inzet, begrip en geduld in de afgelopen
tijd. Het is niet altijd gemakkelijk geweest en ook in de toekomst zal het niet altijd
gemakkelijk gaan. Maar met elkaar vinden we de wegen die bij ons passen. Samen!
Tenslotte wil ik alle kinderen van De Opstap een geweldige tijd op school toewensen.
Ik hoop zeer dat jullie in de komende maanden tot aan de zomervakantie elke dag op
school zullen zijn. Om met elkaar te spelen, te lachen en te leren. Samen!
Met vriendelijke groet,
Kees Flikkema, directeur OBS De Opstap
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CBS Paadwizer, februari 2021
December 2020, het lijkt alweer een tijd geleden.
Ondanks alle maatregelen rondom Corona hebben
we het sinterklaas- en kerstfeest met de kinderen op
school kunnen vieren. Sinterklaas en zijn pieten
hebben een bezoekje aan onze school gebracht en we hebben er een gezellig feest met
de kinderen van kunnen maken met gedichten, surprises en cadeautjes. Op 18 december hebben we de kerstviering met de kinderen op school gevierd en de ouders/verzorgers konden thuis ook nog even genieten van een filmpje van de kerstviering.
Tweede lockdown-periode
Op 14 december ontvingen we het bericht
dat er helaas een nieuwe vorm van lockdown zou komen. We werden overvallen
door het besluit van het kabinet om de
scholen vanaf woensdag 16 december te
sluiten. Dit hadden we niet verwacht, zo
snel en vlak voor de kerstvakantie. De kinderen kregen de schoolmaterialen weer mee
naar huis, zoals boeken, schriften en hun
iPad. Na de kerstvakantie kregen de kinderen elke week een mail met de weekopdrachten en instructiefilmpjes voor het thuisonderwijs. Het was wel weer even
wennen, maar iedereen deed goed z’n best. We merkten dat af en toe even videobellen erg fijn was naast het mailen en chatten. Als de kinderen vragen hadden of
behoefte aan extra uitleg, dan konden de kinderen een video-afspraak met hun leerkracht maken. Om ook wat plezier met elkaar te houden, maakten de leerkrachten van
groep 6-8 elke week een video met een weekchallenge voor de kinderen om het plezier er wat in te houden. Respect voor de kinderen die zo goed hun werk deden én
respect voor de ouders die de kinderen ook ondersteunden en begeleidden naast hun
eigen werk. Na 5 weken thuisonderwijs was de tweede lockdown-periode voor het
basisonderwijs eindelijk achter de rug en mochten de kinderen weer naar school op 8
februari.
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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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IJsvrij!
En toen viel er sneeuw, heel veel sneeuw! Na jaren
dat we niet echt van winters weer hebben kunnen
genieten, hadden we opeens volop sneeuw. We
gunden de kinderen dit sneeuwfeestje en daarbij
werd voor maandag 8 februari code oranje verwacht.
In aansluiting op de adviezen van Rijkswaterstaat
werd daarom binnen onze vereniging Oarsprong afgesproken dat onze scholen dicht
bleven. Dat was een enorme teleurstelling voor veel kinderen en werkende ouders
moesten nog snel oppas zoeken. De kinderen konden in ieder geval genieten van een
dag met veel sneeuwpret. De temperaturen bleven de hele week onder nul en ’s nachts
bleef het behoorlijk vriezen. Dat betekende dat we op vrijdag t/m zondag ook nog
konden schaatsen! Wat was dat een mooi cadeautje in deze moeilijke tijden.
ASS-klas in de Paadwizer
In februari 2021 starten we met een groep voor leerlingen met
autisme op de Paadwizer. De groep gaat Eigenwizer heten;
iedereen leert op zijn eigen manier, maar kinderen met autisme
hebben daarin nog meer hun eigen aanpak nodig. De leerlingen die bij ons in de Eigenwizer groep komen, zullen op
momenten dat het kan naar de reguliere groep gaan en meedoen met groepsactiviteiten. Op momenten waar dat nodig is, kunnen zij in de Eigenwizer groep terecht. De
visie is: Gewoon waar het kan, bijzonder waar het nodig is. Met de integratie van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, leren al onze kinderen dat iedereen
mag zijn zoals hij/zij is. Dat iedereen op zijn eigen manier een bijdrage kan leveren aan
een goede samenleving. Er komen twee nieuwe duo-leerkrachten in deze groep: zij
hebben ervaring en expertise op het gebied van autisme. Zij zijn voor deze leerlingen
het aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de onderwijsafstemming. Via de
gemeente is er een orthopedagoog betrokken voor enkele uren in de week om ons te
kunnen adviseren en ervoor te zorgen dat leerlingen een passende begeleiding krijgen. Kinderen die vastlopen op school, omdat autisme ervoor zorgt dat het niet goed
lukt in de grote groep met de hoeveelheid werk en het tempo wat gevolgd wordt,
willen we een plekje bieden. We richten ons daarmee in eerste instantie vooral op
leerlingen waarbij autisme zorgt voor angst en terughoudendheid (internaliserend).
En dan is het ineens voorjaarsvakantie. Wat hebben we een vreemde periode achter
de rug…Nu even een weekje rust en dan hopelijk langzaam weer richting het ’normale’. Een hartelijke groet van het team en de kinderen van de Paadwizer!
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23. Kunst en erfgoed in Oentsjerk;
Gast in bossen en buitenplaatsen bij Oentsjerk (2)
Dankzij de inzet van velen telt onze omgeving zoveel goed onderhouden wandelpaden en fiets- en wandelroutes door de
prachtige afwisselende natuur van de
Trynwâlden en de bijzondere eeuwenoude
landschapstuinparken bij de in de zestiende en zeventiende eeuw gestichte buitenplaatsen. Op die wandelroutes, kuiertochtjes en voor een deel ook fietsroutes
en trajecten van lange afstand wandelingen of fietstochten door deze omgeving
staan veel paaltjes met bewegwijzering. Daarop staan de nummers en de verschillende symbolen van de diverse uitgezette en onderhouden routes die door Oentsjerk
en omgeving lopen.
Er staan ook borden die informatie geven over die bepaalde routes en over het gebied
of de streek of het bos of de buitenplaats. Er staan bijvoorbeeld borden met informatie over Stania State of over Het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden dat
ruim 25.000 hectare beslaat en onderdeel is van de streek de Friese Wouden, in het
oosten van Friesland. Er is keus te over om hier een klein ommetje te maken of langer
te wandelen.
Verpozen bij banken
In de bossen en landschapstuinparken bij Oentsjerk zijn verschillende soorten bankjes geplaatst om (in deze coronatijd op anderhalve meter) van het uitzicht te genieten, in stilte naar de geluiden in de natuur te luisteren of om gewoon even op adem
te komen of een praatje te maken. Bij die bankjes en soms ook bij de paaltjes en
borden staan afval bakken in diverse vormen en formaten. Helaas kunnen deze afvalbakken van klein aan een paal, tot grote containers nog steeds niet voorkomen dat er
hier en daar verpakkingen van eten, drinken en genotsmiddelen en etensresten achterblijven op en naast de paden in de bossen. Alles is achteloos weggegooid of achtergelaten.
Het is niet iets uit onze tijd, maar al veel ouder. Er is ook al veel eerder geprobeerd
om de dagjesmensen, toeristen, recreanten, gasten, bezoekers of hoe de wandelaars
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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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en fietsers ook maar genoemd werden, te laten inzien dat afval achterlaten in de
natuur en parken of de stad en het dorp niet kan. De ANWB erkende al eerder dat dit
probleem aangepakt moest worden. In 1916
voerde de ANWB al campagne en bracht een eerste affiche uit ter aansporing om geen
afval achter te laten in het bos. Helaas waren er nog veel meer campagnes en affiches
nodig, tot nu toe.
Afval anno 1926
Tien jaar na het eerste affiche uit 1916 heeft de
ANWB de tweede ‘Laat niet als dank’ poster uitgebracht met weer een afbeelding van de hand van
kunstenaar Willy Sluiter. Op de poster uit 1926 is
het romantische paar kleiner afgebeeld dan op de
tien jaar daarvoor uitgebrachte poster. Anno 1926
zit het jonge paartje aan een rechte waterkant, hun
fietsen staan tegen de stammen van een groep
majestueuze bomen. Op de voorgrond nemen de
resten van een picknick over de hele breedte een
kwart van het beeld in. Het afval bestaat uit verpakkingsmaterialen van papier, karton, glas van herkenbare, vaak populaire producten waaronder bijvoorbeeld Bussink’s koeken. Het afval beslaat op deze
plaat een veel groter deel van het beeld dan de niet
te identificeren en minder opvallende verpakkingsresten op de plaat van de poster uit 1916.
Fietsers en wandelaars
Op de voorstelling uit 1926 is op de achtergrond met de horizon halverwege een recht
pad te zien waarover een gezelschap wandelaars naar rechts loopt en deels achter het
groen verdwijnt. De bovenste helft van de voorstelling wordt in beslag genomen door
de naar het water overhangende takken van de boomgroep, waardoor de natuur en het
zwerfvuil de meeste aandacht trekken. De setting van deze afbeelding is een parkachtige omgeving, bij de eerste poster uit 1916 was nog een gebouw weergegeven dat tot
het cultureel erfgoed hoort en alleen een romantisch paartje. In de prent uit 1926
staan, naast de natuur, meerdere wandelaars en fietsers centraal. Op een vlak onder
de afbeelding staat het ‘Laat niet als dank’ rijm voluit en op het vlak boven de voorstelling staat ANWB en daaroverheen TOERISTENBOND VOOR NEDERLAND.
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Sluiters poster uit 1939
De derde poster van Sluiter in deze bij ‘Drukker Geuze, Dordrecht’ gedrukte serie posters toont geen park of romantisch paartje. In plaats daarvan is een open natuurgebied met diverse hoogtes weergegeven. In het beeld staat onderaan het bekende rijm
en daarnaast een klein logo van de ANWB, dat was in die tijd blijkbaar genoeg als
naamherkenning.
Halverwege staan drie verschillende soorten bomen op
een hoogte, dit benadrukt de soorten-rijkdom in de vrije
natuur. Tussen de bomen door is halverwege een, ten
opzichte van de uitgestrektheid, smal pad te zien waarover een op de rug gezien gezin te zien is. De ouders,
zoon en dochter lopen naar de hellende horizon en
bossen. De ruimte boven de tekst is gevuld met de
hoogte waarop de bomen staan en ligt vol schillen van
sinaasappels en bananen, pindadoppen, een glazen fles,
fladderende krantenbladen en een achtergelaten boek.
Van plastic, blikjes en mondkapjes is nog geen spoor te
zien. Dat is nu wel anders, ondanks de bij bankjes in de
natuurgebieden en parken geplaatste prullenmanden
voor wie niet zo slim is om zelf zijn afval mee te nemen en er niet bij stilstaat dat het
de gemeenschap kosten zou besparen van het op verhoudingsgewijs op afgelegen
plekken ophalen van dit afval, dat zich soms zelf ophoopt bij prullenmanden. Als er
dan al een ‘afvalachterlaatpunt’ zou moeten zijn dan zou de in- en uitgang van een
natuurgebied de aangewezen plek kunnen zijn om een grote container te plaatsen.
Ook daar kunnen recreanten gehoor te geven aan de oproep: ‘Laat niet als dank’…
Marslied ter aansporing tot opruimen
De populariteit van het nu meer dan een eeuw oude rijm van de ANWB heeft gemaakt
dat er in de jaren vijftig zelfs een lied is gecomponeerd met de titel ‘Laat niet tot
dank.’ Het lied is een canon van één strofe van de volledige tekstregels ‘Laat niet tot
dank voor 't aangenaam verpozen, den eigenaar van't bos de schillen en de dozen’.
Het is gecomponeerd in de vorm van een vermaanlied en wereldlijk marslied ter aansporing tot opruimen of beter ter voorkoming van het achterlaten van zwerfvuil in de
vorm van verpakkingen en etensresten in de natuur. De canon staat als lied 89 (van
99) in de door Carla Kohnstamm samengestelde bundel met de titel ‘Zingen dat
willen wij’. Deze bundel is uitgegeven in samenwerking met de Arbeiders Jeugd
Centrale, druk/uitgave 1951, Amsterdam, N.V. de Arbeiderspers.
37

De Koeketromp
Meertens Instituut, Liederenbank
Het lied ‘Laat niet tot dank’ is ook beschreven in de Liederenbank. In 1954 begon het
Nederlands volksliedarchief met het verzamelen van alle Nederlandstalige volksliedjes vanaf de Middeleeuwen. Dit volksliedarchief werd later een onderdeel van het
Meertens instituut (deel KNAW/Koninklijke Academie van Wetenschappen). Dit
archief van Nederlandse volksliederen heet tegenwoordig Documentatie- en onderzoekscentrum van het Nederlandse Lied, kortweg DOC Lied genoemd. In dit archief
zijn honderden liedboekjes, duizenden liedblaadjes en duizenden opnames verzameld, uit onder meer het radioprogramma Onder de Groene Linde. De ongeveer
150.000 liederen uit DOC Lied zijn rond het jaar 2000 gedigitaliseerd en sinds 2007
online te raadplegen in de Nederlandse Liederenbank. Al die liederen horen tot het
muzikaal erfgoed van ons land.
A.N.W.B. Canon
Eerder gaf de regering al opdracht om de liederen in kaart te brengen die tot ons erfgoed behoren. A. Smeijers, Erwin O.F.M. Bruning, Sem Dresden, Henri Geraerdts, M.C.
Grimberg-Huyser en Jaap Kunst stelden in opdracht van de regering de
Volksliederenbundel met Nederlandse volksliederen samen. In dit boek is het ‘Laat
niet als danklied’ ook opgenomen, nu onder een andere titel, namelijk A.N.W.B.
canon. Het is lied nummer 196 in de categorie canon. De naar liedcategorieën ingedeelde bundel telt liefst 418 pagina’s en is in 1952 uitgebracht in Haarlem/Utrecht bij
Gottmer / Wolter Hattink&Creyghton.
De tekst van de slagzin die Jacob Slicher in 1918 voor de ANWB / Nederlandse bond
voor toeristen heeft geschreven om recreanten bewust te maken dat zij geen zwerfafval mochten achterlaten in de natuur is bijna zeventig jaar geleden gedocumenteerd
en gearchiveerd als een liedtekst. Die liedtekst is deel geworden van het culturele
muziekerfgoed van Nederland.
Kinderen
Kinderen weten nu, ook zonder het oude, maar nog actuele vermaanlied van de
ANWB, dat etensresten en verpakkingen van papier, karton, glas, metaal en tegenwoordig ook folies en plastic en blikjes niet in de natuurterreinen of parken horen. Ze
staan daarbij stil en in Oentsjerk en andere plaatsen, wordt daaraan aandacht besteed
op de basisschool. Als de schoolkinderen onder leiding van hun juf of meester projectmatig met hun groep of een deel daarvan erop uitgaan met afvalzak, handschoenen en prikkers om fanatiek ‘hun’ bosgebied op te ruimen is dat een prachtig gezicht.
De kinderen zijn trots, proberen zoveel mogelijk afval te zien en op te ruimen en stralen zelfvertrouwen uit.
39

De Koeketromp
Tegelijkertijd vraag ik me bij het zien van deze en andere opruimacties af wat er sinds
1916 is bereikt met de tot in alle uithoeken van ons land, langdurig verspreide oproep
‘Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen, aan de eigenaar van het bosch de
schillen en de dozen’?
Gerhild van Rooij
Illustraties en bronnen bij deel 1 en 2 (bijdrage kunst een erfgoed in Oenkerk 22 en
23)
Historische illustraties:
‘Laat niet als Dank’ affiche uit 1928, idem uit 1939, tekst Slichter en beeld Willy
Sluiters;
Zelfportret Willy Sluiters schilderend en met sigaret, olieverf; Willy Sluiters achter
bureaus in atelier
Portret van Wilhelmina met kroon, Willy Sluiters; guldenreeks postzegelserie
‘Wilhelmina met kroontje’ (er is ook een cents reeks)
Recente foto’s van Gerhild van Rooij:
Bord met ‘Laat niet als dank’ ANWB-affiche uit 1916 van Willy Sluiter en Roodbaardbord in Prinsentuin, Leeuwarden, routepaaltjes en informatieborden in de bossen
Griekenland en Turkije en bij Stania State, detail Stania uit smeedijzeren hek bij oorspronkelijke hoofdentree Stania state

Bronnen: in de tekst in deel 1 (bijdrage 22) en deel 2 (bijdrage 23)
RKD.nl (Rijksdienst Kunsthistorische Documentatie); It Fryskegea.nl;
Staatsbosbeheer.nl: NS.nl (wandelingen); www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-enbedrijf/geschiedenis/; blad de Kampioen, Delpher.nl; IISG.nl (Instituut Sociale
Geschiedenis, Amsterdam); statenstinzen.nl www.meertens.knaw.nl/cms/nl/
Nederlandse liederen bank (NLB)
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Trynwâlderein gaat door!
De initiatiefnemers van Trynwâlderein hebben unaniem besloten door te gaan
met het opzetten van dit bijzondere ‘ouderen-voor-ouderen-netwerk’ in de
Trynwâlden. Dit burgerinitiatief moet er toe leiden dat de oudere inwoners van
de zeven dorpen tot aan hun laatste dag goed verzorgd, temidden van familie en
vrienden kunnen blijven wonen.
Het besluit om door te gaan is genomen na afronding van een maandenlang meningsvormingstraject en een recent afgesloten onderzoek naar de inzet van vrijwilligers.
Contactpersonen uit diverse maatschappelijke organisaties en meer dan driehonderd
inwoners waren hierbij betrokken. Uit de reacties blijkt dat de plannen voor dit ‘ouderen-voor-ouderen-netwerk’ op voldoende draagvlak kunnen rekenen, mits verbinding
wordt gelegd met wat er reeds op dit gebied voorhanden is. Professionele welzijns- en
zorgorganisaties die in de Trynwâlden actief zijn reageren positief. Het financieren van
de opstart wordt mogelijk gemaakt door giften en subsidies.
Trynwâlderein wil bij uitvoering van haar plannen gebruik maken van de kennis en
ervaring die ouderen voor elkaar willen inzetten. Het gaat om het bevorderen van
elkaars welzijn op basis van gelijkwaardigheid, wederkerigheid en met respect voor
elkaars privacy. Trynwâlderein borduurt hiermee voort op de lange traditie van onderlinge hulp die binnen de Trynwâldster dorpen bestaat. Daarnaast wordt ingezet op het
stimuleren van sociale activiteiten.
Vanaf februari 2021 ligt het accent op het stap voor stap inrichten van een hechte
organisatie die, als het om welzijn en zorg gaat, de stem van de Trynwâldster ouderen
zal laten horen. Binnen het kader van eenvoudige ‘Zorg voor elkaar’ krijgen vrijwillige
‘ferbiners’ een centrale rol bij het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod.
Persoonlijk contact staat hierbij centraal. Waar nodig wordt toegeleid naar professionals. Informatie die binnen het netwerk over ouderenwelzijn wordt verzameld, met
inachtneming van de vereiste privacy, gebruikt voor belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding. Studenten van Stenden University worden in 2021 betrokken bij het
realiseren van een organisatievorm die vrijwilligers ondersteund en verbinding tussen
bestaande initiatieven mogelijk maakt.
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Hersenletsel
en dan...?
Een ongeluk, een beroerte, ziekte of andere oorzaak. Niet Aangeboren
Hersenletsel (NAH), ineens staat uw leven en dat van uw naasten op de kop.
Wat nu? Hoe moet het verder?
NAH Zorg biedt advies, ondersteuning en begeleiding aan mensen met
Niet-aangeboren Hersenletsel in de thuissituatie.
Deze zorg wordt uitgevoerd door gespecialiseerde NAH Zorgverleners en
wordt al sinds de oprichting in 2001 voor cliënten in Noord Nederland
gecoördineerd vanuit het centrale servicebureau te Oenkerk.

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

www.nahzorg.nl
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Stichting ter bevordering van de
Watersport in de Trynwâlden e.o.
KvK nr. 41000327
Jaarverslag 2020
Bestuurlijke zaken
De Stichting ter bevordering van de Watersport in de Trynwâlden en omstreken is
eigenaar van het haventerrein en de watersporthelling aan de Rinia van Nautawei
Gytsjerk. Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het onderhoud van het
terrein en de helling, verzorgt de verhuur van de ligplaatsen in de haven en geeft hellingpassen uit voor het gebruik van de trailerhelling in de haven.
Coronaperikelen
Het vaarseizoen 2020 kwam door de coronamaatregelen laat op
gang. Na een sluiting van vier maanden, mocht vanaf 1 juli het
sanitair in de watersporthavens worden opengesteld voor het
publiek en kwam het vaarseizoen weer langzaam tot leven.
Gelukkig kenden we in de zomer, evenals in vorig jaar, vele warme weken en kon er,
ondanks de coronabeperkingen, volop en met name veilig worden genoten van de
watersport. Vele mensen kochten of huurden een boot en dat leverde vele aanvragen
voor een huurplek in onze haven op. Aan het eind van het seizoen waren alle ligplaatsen, op één plek na, dan ook verhuurd. Fijn, dat de watersport zo populair was in
2020. Het bestuur hoopt, dat dit de komende jaren, ook zonder covid-19 pandemie, zo
blijft.
Verhuur ligplaatsen en walplaatsen (voor kano’s)
In januari 2020 verhuurde de stichting 76 van de in totaal 95 beschikbare ligplaatsen
en werden alle vijf walplaatsen voor het onderbrengen van een kano verhuurd Aan het
eind van het seizoen 2020 waren op één na alle ligplaatsen verhuurd en waren naast
de oorspronkelijke vijf walplaatsen ook nog vier van de zes specifiek gecreëerde kanoplaatsen bezet.
Gebruik watersporthelling
In 2020 werd door 53 personen een hellingpas aangevraagd. Dit was een enorme stijging ten opzichte van het aantal uitgegeven passen in 2019. In dat jaar vroegen slechts
26 gebruikers van de trailerhelling een hellingpas aan. Genoemde stijging werd voornamelijk veroorzaakt door een strikte handhaving vanuit het bestuur.
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Trailerhelling-gebruikers werden geattendeerd op de verplichting van een hellingpas
bij gebruik van de helling. Tevens werd uitgelegd, dat de opbrengst van de verkoop
van de passen noodzakelijk was om het onderhoud aan de helling en de bijbehorende
aanlegsteiger te bekostigen.
Onderhoud
Gedurende het seizoen 2020 organiseerde het bestuur een viertal klusochtenden/avonden. Enkele huurders/hellingpashouders
hielpen tijdens deze ochtenden/avonden op vrijwillige basis
actief mee om allerlei onderhoudswerkzaamheden in de haven
te verrichten. Helaas moesten de laatste twee klusochtenden vanwege de aangescherpte coronamaatregels worden afgelast. Het bestuur hoopt dat in 2021 de uitgestelde klussen van 2020 wel kunnen worden uitgevoerd.
Het gras werd in 2020 wekelijks gemaaid door vrijwilligers vanuit het Thomashuis te
Mûnein en de graskantjes naast het voetpad in de haven werden een aantal keren per
jaar machinaal afgesneden door oud-bestuurslid Gjalt Scheffer uit de Mûnein. Het
onderhoud van de website werd op vrijwillige basis verricht door Dick Provoost uit
Gytsjerk. Genoemde hulpen en vrijwilligers werden door het bestuur middels een kerstattentie hartelijk bedankt voor hun hulp.
Tot slot valt te vermelden, dat vanuit de provincie, in het najaar van 2020, opdracht
werd gegeven tot het uitbaggeren van de vaarroutes in de Rijd, de Kooiboutvaart en
in de Sierdswielen. Tevens werd tijdens de baggerwerkzaamheden de overvloedige
plantengroei verwijderd, waardoor de vaarroute naar de haven aanzienlijk werd verbreed. Helaas konden de baggerschepen, vanwege de nauwe doorgang, de werkzaamheden niet in de haven zelf uitvoeren. Het bestuur zal daarom de baggerwerkzaamheden in de haven in het voorjaar of begin zomer 2021 op eigen initiatief en kosten laten
uitvoeren.
Vernieuwingen
Door, de in 2020 al bekende plannen van de provincie voor de aanleg van een faunapassage in de Trynwâlsterdyk, zou het gebied rondom de ‘Bouwepet’, toegankelijk
worden voor kano’s. Het bestuur speelde hierop in, door de realisatie van een tweetal
kanorekken, waarop in totaal zes kano’s konden worden gestald. Dat dit initiatief en
schot in de roos was, bleek uit het feit, dat aan het eind van 2020 reeds vier kanoplekken waren verhuurd, ondanks het feit dat de faunapassage in 2020 nog niet was
gerealiseerd. Tevens besloot het bestuur om in het begin van 2020 een vitrinekast te
plaatsen bij de ingang van het haventerrein aan de Rinia van Nautawei. In de kast
kunnen belangstellenden een overzicht vinden van de beschikbare ligplaatsen en de
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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

daarbij behorende huurprijzen. Tevens kunnen huurders en hellingpashouders (watersport)advertenties plaatsen in de kast.
Financiën
Het boekjaar 2020 van de stichting liep van 1 november 2019 tot 1 november 2020.
Omdat er, evenals in 2019, in 2020 geen groot onderhoud in de haven moest worden
verricht eindigde het boekjaar met een positief saldo en kon daarvan een aanzienlijk
deel opzij worden gezet voor de onderhoudskosten in de komende jaren.
Met vriendelijke groet,
Anne A. Tolsma
Voorzitter bestuur Stichting ter bevordering van de watersport in de Trynwâlden en
omstreken

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
AMMA
VOOR € 159,99

Ben je al je hele leven
bezig met gezond eten
, maar willen
die kilo’s er maar niet
af en weet je niet waa
r dit aan ligt?
Wil je meer te weten kom
en wat je kunt om je leefs
verbeteren, maar wil je
tijl te
niet een heel traject aang
aan?
Dan is een kort leefstijlpr
ogramma misschien iets
voor jou!!
Wat krijg je voor dit
geld?
In 4 weken tijd leer je
bewuster boodschappe
n te
doen, etiketten te leze
n en te begrijpen d.m.
v. een
supermarktsafari. Je ontv
angt een Brisk Walk les,
je zult
zelf een gezond weekme
nu kunnen maken en
wekelijks
ontvang je de nodige
tips en handvatten om
zo een
gezondere leefstijl te
krijgen.
Voor wie?
Individueel d.m.v. 1 op
1 coaching of in groe
psverband
max. 3 personen i.v.m
. het coronabeleid.
Voor meer informatie
klik op www.onetoﬁt.nl
of bel
vrijblijvend 06 48275255
en kom langs voor een
gratis
gesprek. De consulten
bij One To Fit worden
deels
vergoed vanuit de aanv
ullende zorgverzekering
en
heeft geen invloed op
dit
je verplicht eigen risic
o.
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Wij werke
n
vanuit
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in Oentsje
rk!
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Ik ben aangesloten bij de

Behandelingen
worden vergoed
vanuit de aanvullende
zorgverzekering

www.onetofit.nl

DE LEKKERSTE KOEK
VINDT U BIJ DE
NEDERLANDSE
KOEKKAMPIOEN!

Ambachtelijke bakkerij Braaksma - Van Haersmasingel 2 - Oenkerk
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Vakgarage Van der Meer in Gytsjerk
nu ook elektrisch
Na het uitgebreid keuren van het bedrijf en het afronden van de trainingen door alle
medewerkers, beschikt Vakgarage Van der Meer nu ook over de EDGe Mobility erkenning voor onderhoud en reparaties aan elektrische auto’s. EDGe Mobility is hét landelijk netwerk van autobedrijven gespecialiseerd in elektrisch rijden.
Klaar voor de toekomst
De ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden volgen elkaar in hoog tempo op.
De afgelopen jaren zijn het aantal elektrische voertuigen sterk tegenomen en het
aantal elektrische rijders blijft toenemen. Daarom heeft Vakgarage Van der Meer geïnvesteerd in aanvullende kennis en vaardigheden van de medewerkers en is de werkplaats voorzien van alle specifieke benodigdheden.
Als EDGe Mobility aangesloten autobedrijf kan Vakgarage Van der Meer naast het
leveren van elektrische auto’s ook al uw vragen met betrekking tot elektrisch rijden
beantwoorden. ‘Hoe zit het met de subsidies op zowel een elektrische auto als de
laadpaal?’ ‘Welke laadpaal is geschikt voor mij?’ en ‘Wanneer stap ik over van een
brandstof- naar een elektrische auto?’ Bij Vakgarage Van der Meer kunnen ze u hier
uitgebreid over informeren.
Daarnaast staat voor het bedrijf aan de Rinia van Nautaweg 4b in Gytsjerk een dubbele openbare laadpaal. Deze laadpaal wordt al door veel elektrische rijders uit de
Trynwâlden regelmatig gebruikt.

De nieuwe elektrische demo van Vakgarage Van der Meer aan de dubbele openbare laadpaal
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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
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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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