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INHOUD  



• Financiële administratie 

• Loonadministratie 

• Omzetbelasting 

• Inkomstenbelasting 

• Jaarrekening 

• Advisering

Achterdyk 4, 9061 CZ Gytsjerk 
Tel. : (058) 256 23 20 

E-mail: info@wassenaaradministratie.nl



Snipa  
 
Een verkoper van Noorse schepen beleeft gouden tijden 
op het moment. Want de prijzen die voor zulke bootjes 
worden gevraagd zijn buitensporig hoog. In een over-
spannen markt is het de koper die nu het onderspit delft. 
Zelf zijn wij al enige tijd op zoek naar een spitsgatter van 
zeven of acht meter in goede staat en met een recente of 
gereviseerde motor. Maar er zijn kapers op de kust.   
 
Met de zomer in aantocht is de gedachte om niet op vakantie te kunnen onverdraag-
lijk voor veel mensen. Weliswaar heeft een aantal landen versoepelingen voor de bui-
tenlandse toerist aangekondigd, maar het blijft de vraag wat dat waard zal blijken als 
de intensieve zorg vol blijft met coronagevallen. Dus gaan wij op zeker en zoeken wij 
naar mogelijkheden dichter bij huis. Allemaal het water op!  
 
Op het internet staan soms plaatjes van boten, uitvoerig gedocumenteerd met verlei-
delijke foto’s. Het water loopt je soms door de mond. Mijn vrouw was al zeker drie keer 
tot koop overgegaan als ik niet aan de rem was gaan hangen of beter het anker had 
uitgegooid. Ik geef graag geld uit maar liever niet teveel. Er moet wat overblijven voor 
de kroeg.   
 
De meeste spitsgatters die worden aangeboden, blijken aangevoerd vanuit 
Noorwegen of Zweden. Een gouden handel want de prijs die je daar betaalt ligt een  
stuk lager. Het wordt dus aantrekkelijk om er zelf één op te halen. Je moet alleen niet  
opzien tegen de rompslomp. Maar of ik dat voor elkaar krijg vóór de zomervakantie?  
 
Het begint mij te dagen dat ik de coronagolf moet uitzingen en het einde van het vaar-
seizoen moet afwachten. Het kan toch niet anders of de prijzen hebben zich dan weer 
gestabiliseerd naar ‘back to normal’. Dus niet het water op dit jaar. Hooguit de voeten 
in een Frans riviertje misschien? We duimen ervoor. 
 
Gerard Klijn. 
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openbare  
bibliotheek

S. Kloostermanstrjitte 6 
9061 BE Gytsjerk 

Tel. 058  256 26 11 
Verlenglijn 0900-3450345

 
OPENINGSTIJDEN: 
Maandag: 15.00-20.00  
Woensdag: 15.00-18.00 
Vrijdag: 10.00-12.00  
en 15.00-20.00  

Kijk ook eens op 
www.sbmf.nl

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

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

info@hellingatransport.nl 
www.hellingatransport.nl

Hellinga 

transportbedrijf 
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Inleverdatum kopij volgende nummer:  25 JUNI 2021

Hierbij nodigen wij u uit voor de ONLINE jaarvergadering op 27 

mei 2021.De bijeenkomst begint om 19.30 uur. We verzoeken u aan 

te melden via ons mailadres dorpsbelangenoentsjerk@gmail.com 

U krijgt van ons dan de notulen en het jaarverslag van 2020 en 

een uitleg hoe u de jaarvergadering ONLINE kan bijwonen. 

 
AGENDA JAARVERGADERING 2021 
 

1. Opening en vaststellen van de agenda 
 

2. Mededelingen van de voorzitter 
 

3. Notulen van de vergadering van 9 oktober 2020 
 

4. Jaarverslag 2020 
 

5. Financiën: 
− Financieel jaarverslag 2020 (wordt op vergadering uitgedeeld). 
− Verslag kascommissie. 
− Benoeming nieuw kascommissielid. 
− Vaststellen begroting 2021 

 
6. Bestuurswisseling 

− Afgetreden zijn Ank Schepp-Beelen en Ineke Kooistra 
− Toegetreden is Gerben Mensink (bestuurslid) 

 
7. Nieuws uit de Mienskip: Trynergie, Groenkerk, Trynwâlderein, Stichting Cultuur 

en Landschap 
 

8. Vaststellen dorpsvisie 2021 – 2026 
 

9. Mogelijkheid tot het inbrengen van aandachtspunten richting gemeente 
 

10. Rondvraag



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

www.bouwbedrijfvandermeer.nl

* nieuwbouw * verbouw * onderhoud *

 
EXPERIENCE • Rengersweg 52 • 9062 EE Oenkerk  
• p/a. Van der Beek - v.d. Veer    • Tel.058-2563083 
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2020 – Het was me het jaartje wel 
Jaarverslag Vereniging van Dorpsbelangen Oentsjerk. 
 
Algemeen 
Je kunt er lang en breed over praten, maar in 2020 werd Nederland volledig overscha-
duwd door de pandemie die het virus COVID-19 veroorzaakte. Met name Zuid-
Nederland en de Randstad werden zwaar getroffen. Oentsjerk, de regio Trynwâlden en 
ook onze gemeente leken er eerst redelijk mee weg te komen, maar allengs drong 
COVID-19 ook hierbinnen. De maatregelen die de nationale overheid had afgekondigd 
werden op allerlei terreinen voelbaar. Het openbare leven kwam volledig stil te liggen.  
 
Voor het bestuur van Dorpsbelang Oentsjerk betekende het vooral na maart improvi-
seren rond de vergaderingen. De jaarvergadering van eind maart in Stania State ging 
niet door. Terwijl we graag verder de uitkomsten wilden presenteren van de bijeen-
komsten met de buurten en de jeugd over de nieuwe Dorpsvisie. In oktober kon geluk-
kig wel een fysieke algemene vergadering worden belegd waarin uitgebreid alle the-
ma’s besproken konden worden die betrekking hebben op de leefbaarheid in ons dorp. 
 
Ook kon begin februari gelukkig nog worden vergaderd met de gezamenlijke dorps- 
verenigingen in de Trynwâlden in Wyns. Onderwerpen waren o.a. continuering van 
Noflik Wenjen in Oentsjerk, borging van de steun vanuit de Trynwâlden voor oude-
renzorg in de Trynwâlden, behoud of aanpassing van nutsfuncties (w.o. bibliotheek en 
ontmoetings- ruimtes in Gytsjerk), de nieuwe dorpsvisies, met toelichting van Tom 
Hoekstra en aanpak van de N361 (veiligheid en snelheidsvermindering).  
Verder werd waar mogelijk op veilige afstand van elkaar overlegd met ambtenaren van 
de gemeente, met de zakenclub, met collega-Dorpsbelangen en adviserende organen 
zoals Doarpswurk. Digitale vergaderingen doen meer en meer hun intrede.  
 
De vereniging telt aan het eind van het kalenderjaar ca. 420 betalende leden.  
Het lidmaatschap bedraagt onveranderd 7 euro per jaar. Het kan automatisch worden 
overgemaakt of na toestemming door Dorpsbelang Oentsjerk automatisch worden 
geïncasseerd.  
Wil je lid worden? Stuur dan een mail naar dorpsbelangenoentsjerk@gmail.com.  
Je kunt ook even bellen naar Niek Hagoort 
06- 22172824. 
 
Blik op de Rengersweg 
Er wordt nog steeds Trynwâldenbreed overlegd met provincie en gemeente over maat- 
regelen om de veiligheid van de N361 te verbeteren.  
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Begin 2020 is door gedeputeerden nog besloten hiervoor geen geld uit te trekken. De 
werkzaamheden aan het fietspad naar Ryptsjerk zijn opgestart. Plan is in het najaar te 
beginnen met de werkzaamheden ten behoeve van de beoogde faunapassage onder 
de weg door. 
 
Toerisme en Recreatie in de Trynwâlden 
De ontwikkeling van een eigen toerisme- en recreatiebeleid in Noord-Oost Friesland 
in het algemeen en in de Trynwâlden lijkt handen en voeten te krijgen. Er vinden 
gemeente- overstijgende bijeenkomsten plaats, het enthousiasme en de inzet 
groeien. Ingezet wordt op 50% groei. De Trynwâlden heeft veel potentie, maar moet 
flink aan de bak. De wil is aanwezig en de gemeente laat een beleidsplan ontwikkelen 
voor dit prachtige deel van de provincie. 
 
Sanjesfjild 
Het blijft een heet hangijzer. College en Zakenclub zijn onverminderd voor integrale 
uitvoering van de plannen. De Actiegroep is mordicus tegen. Dorpsbelang Oentsjerk 
spreekt met omwonenden, informeert waar mogelijk alle belangenpartijen, duikt in 
het verleden, heeft oog voor de toekomst, voor mens, milieu en bedrijfsleven, overlegt 
met ambtenaren en leden van de gemeenteraad, nodigt hen uit, en zoekt voor inwo-
ners van het dorp, het bedrijfsleven en de gemeente naar compromissen die natuur-
lijk niet voor iedereen een 100% oplossing vormen. Dorpsbelang heeft daarom door 
een architect een mooi, integreerbaar plan laten maken en doet suggesties voor 
gebruik van een reeds in het landschap ingebed loodsenplan op het terrein van de 
voormalige praktijkschool. 
 
Nota Bene. Op 22 april 2021 heeft de gemeenteraad na het wegen van de 126 ziens-
wijzen en inspraak op het Iepen Poadium besloten om het bestemmingsplan voor het 
bedrijven- terrein Sanjesfjild zoals dat door het college is uitgewerkt goed te keuren. 
Met als kanttekening dat de communicatie rondom dit proces vanuit het college geen 
schoonheidsprijs verdient. 
 
Lokale Tentfeesten 
Overleg door politie en gemeente met alle betrokken partijen hebben geen aanleiding 
gegeven voor ingrijpende op- en aanmerkingen en maatregelen. Wel kan het op som-
mige punten wat beter, zoals meer licht en snellere aan- en afvoer hulpdiensten. 
Overleg en optreden in gezamenlijkheid zijn goed. De locatie voor het Bierbosfeest 
blijft langs de Rengersweg. De vergunning is verlengd voor 5 jaar. 
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De nieuwe Dorpsvisie van Oentsjerk 
De dorpsvisie is in feite het verwoorden van wat de Oentsjerksters voor ogen hebben 
met de toekomst van hun dorp. 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. 
 
In 2008 is voor het eerst een dorpsvisie gemaakt voor en door ons dorp met als hori-
zon 2020. De afgelopen jaren is gebleken dat een dorpsvisie voor meer dan 10 jaar te 
lang is, omdat de wereld er in die tijd heel anders uit kan komen te zien. Op een aantal 
thema’s hebben we gemerkt dat de actualiteit ervoor zorgde dat de visie bijgesteld 
moest worden. Wij kiezen dan ook voor een dorpsvisie voor de komende 5 jaar als lei-
draad voor onze koers en ons handelen. 
 
In januari 2020 is gestart met het verzamelen van ideeën, wensen en knelpunten van 
het dorp met vertegenwoordigers uit elke buurt. Ook de mening van kinderen telt, zij 
zijn tenslotte de toekomst! Daarom zijn we ook met hen in gesprek gegaan in febru-
ari. Op de jaarvergadering van 2020 is de nieuwe dorpsvisie Tryntsjes Dream 2.0 gepre-
senteerd en zijn de thema’s verrijkt met de inbreng van de aanwezige inwoners. 
 
In de jaarvergadering van 2021 leggen we de dorpsvisie ter vaststelling voor aan onze 
leden. Jaarlijks zullen we de dorpsvisie tegen het licht houden om te bezien of deze 
bijstelling behoeft als actuele ontwikkelingen daarom vragen. In onze jaarvergaderin-
gen zullen we dit aan onze leden voorleggen. 
 
Meer AED’s in het dorp, een veilig gevoel. 
Het welzijn van de inwoners van ons dorp ligt ons na aan het hart. Er zit voldoende 
ruimte in de begroting om meer AED’s (reanimatieapparatuur) in het dorp plaatsen. 
We zullen rondvragen/kijken waar voor onze inwoners de meest geschikte plekken zich 
bevinden. Er is besloten een AED te plaatsen bij het BOB- gebouw en de huisartsen-
maatschap. 
 
Woonvisie 
De gemeente heeft de woonvisie 2019 – 2024 verder uitgewerkt afgelopen jaar. Als 
Dorpsbelangen Oentsjerk hebben we geparticipeerd in de gesprekken met de 
gemeente samen met de andere dorpsbelangen van de Trynwâlden. Uitgangspunten 
voor Oentsjerk zijn levensloopbestendigheid, aandacht voor starters en duurzaam 
bouwen. 
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Onderwijs/Project STIP 
De gezamenlijke dorpsbelangen in de Trynwâlden hebben de ontwikkelingen over de 
toekomst van de scholen op de voet gevolgd. In 2020 zijn de koepels van alle basis-
scholen van de Trynwâlden met Kinderwoud gestart met het uitwerken van plannen 
om een toekomstbestendige kindervoorziening te ontwikkelen in de Trynwâlden. Er 
zijn informatie- bijeenkomsten gehouden voor de medewerkers en de interne advies-
organen van de zeven scholen. De intentie was om alle betrokken partijen rondom de 
scholen en kinderopvang een voorkeursscenario voor te leggen van één centrale loca-
tie in de Trynwâlden. 
 
Nota Bene. In april 2021 is het project door de stuurgroep beeindigd nadat bleek dat 
er binnen de oudergeledingen van de medezeggenschapsraden en de gezamenlijke 
dorpsbelangen onvoldoende draagvlak was voor dit scenario en het ingezette proces. 
 
Trynwâlderein 
Er is een stichting Trynwâlderein opgericht. Er wordt een flyer- en posteractie gehou-
den in de Trynwâlden om te peilen of er voldoende behoefte is in de dorpen voor een 
organisatie voor ouderen door ouderen, die kan voldoen aan eenvoudige zorgvragen. 
Aan het eind van de actie wil men een soort conferentie beleggen om te peilen of het 
startsignaal kan worden gegeven. In verband met COVID-19 wordt de conferentie afge-
last. Naar aanleiding van de onderzoeksignalen en de reacties op de eigen h-a-h ver-
spreide krant, wordt besloten door te gaan. Er komt een platform met vertegenwoor-
digers van alle dorpsbelangen als reflectie- en overlegorgaan. 
 
Gemeentelijke overleg over de effecten van COVID-19 
Doel van het college was de effecten peilen van COVID-19 op het openbare leven. O.a. 
kwamen aan de orde het carbidschieten en het Sinterklaasfeest. Geen problemen met 
carbidschieten in onze gemeente. Ten aanzien van Sinterklaas wordt hier de landelijke 
richtlijn aangehouden. Het gemeentelijk standpunt t.a.v. Zwarte Piet: geen Zwarte 
Piet. De burgemeester is hier zeer stellig in. 
 
Trynergie en Grientsjerk/Groenkerk 
Beide ontstaan uit de Dorpsvisie van 2008. Houden zich bezig met allerlei groene pro-
jecten, w.o. de bijenweide, de Tûk elektrische deelauto, de Himmeldei, de plaatsing 
van zonnepanelen waarvan een deel van de opbrengst weer terugvloeit naar vereni-
gingen en clubs in de Trynwâlden. Het aantal klanten bedraagt al 183! En men is nog 
steeds bezig met het ontwikkelen van nieuwe groene projecten. 



k!rkGy
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in Gytsjer

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

Reclame maken voor jezelf valt nog niet mee...

Website ontwikkeling, Online marketing ...en meer!

Full service internetbureau

Gytsjerk • 088 023 4444 • www.basticom.nl
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Trynwâldenbrede samenwerking tussen de Dorpsbelangen 
De lokale Dorpsbelangen Tytsjerk, Ryptsjerk, Gytsjerk, Oentsjerk, Mûnein/Readtsjerk, 
Aldtsjerk en Wyns houden normaal gesproken tweemaal per jaar een gezamenlijke 
vergadering. Maar er zijn stelselmatig meer onderwerpen die (bijna alle) 
Dorpsbelangen behelzen, vaak vanuit het gemeentebestuur opgepakt. Daarom is 
besloten om de krachten te bundelen en samen op te trekken in themawerkgroepen 
met vertegenwoordigers uit de dorpen. Het spreekt voor zich dat elk dorp en elke 
Vereniging van Dorpsbelang zijn eigen identiteit bewaart. 
 
Wjukkelje oer it Blommenpaad 
Voor het herstel van de biodiversiteit in de Trynwâlden en het verbeteren van de insec-
tenstand in het bijzonder spannen de Dorpsbelangen van Gytsjerk en Oentsjerk zich 
samen in. Onder de naam ‘Wjukkelje oer it Blommenpaad’ leggen zij als eerste een 
insectvriendelijke bloemenberm aan langs het recreatie- en ruiterpad tussen de beide 
dorpen. Zij ontvingen hiervoor een subsidie van de provincie Friesland. 
 
 
 

Jurjen & Maaike Boonstra • Rengersweg 51, 9062 EC  Oentsjerk
(058) 256 17 47  • info@kafee.nl • www.kafee.nl

18 bieren 
van de tap 
en meer 
dan 100 
op fles!

* Kleintje bierproeverij *
* Bierproeverijen *
* Bier & dining *

* Op verzoek ook op locatie *



geniet als in 
vervlogen tijden

Bekijk alle mogelijkheden op  www.staniastate.nl

Diner of  kom Picknicken in het park!
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Nieuws van de Dorpsfeestcommissie Oentsjerk  
 

Ondanks versoepeling van maatregelen om de pandemie 
Covid 19 te bestrijden, is het voor ons nog niet mogelijk 
om jullie een groots feest aan te bieden zoals gebruike-
lijk in de maand mei. We hebben als commissie de 

koppen bij elkaar gestoken en zien wel mogelijkheden om een aantal festiviteiten te 
organiseren voor dorpsgenoten van Oentsjerk. 
 
In het derde weekend van mei, waarin we anders volop in feestgedruis zitten, willen 
we iedereen van harte uitnodigen voor deelname aan een Oentsjerker wandelpuzzel-
tocht in de omgeving. Laat je onderweg verrassen op de route met verschillende 
activiteiten en lekkere versnaperingen. We organiseren deze wandelpuzzeltocht op 
zondag 23 mei. Je kunt starten vanaf 12 uur (tot 15 uur) en er is mogelijkheid tot wan-
delen van een route van 5 km met gezin, familie/vrienden. De route is geschikt voor 
alle leeftijden. Een flyer met meer informatie over gang van zaken over de tocht zullen 
we in de loop van de maand mei in het dorp verspreiden.



kwaliteit 

goede service 

scherpe prijzen
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Veel enthousiasme voor ‘Blommenpaad’ 
 
Het project ‘Wjukkelje oer it Blommenpaad’ maakt een flitsende start. Om het 5 kilometer 
lange menpad tussen Oentsjerk en Gytsjerk om toveren tot een Blommenpaad heeft 
Dorpsbelangen Oentsjerk in afstemming met Gytsjerk een subsidie van 10.270 euro 
gekregen van de provincie Fryslân. De onlangs opgerichte Stichting Cultuur & 
Landschap Trynwâlden wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. 
 
Naast het versterken van de insectenstand in de Trynwâlden heeft het project ook als 
doel om bij te dragen aan de bewustwording van het belang van biodiversiteit en het 
herstel daarvan. Daartoe zal onder andere in oktober voor en met schoolkinderen uit 
Oentsjerk en Gytsjerk op het pad een boomplantdag worden georganiseerd. Om het 
Blommenpaad te ondersteunen kunt u zakjes met bloemenzaad kopen, waarmee u 
ook in eigen tuin de insectenstand kunt verbeteren. 
 
Inmiddels hebben zich al veel vrijwilligers uit de Trynwâlden aangemeld die worden 
opgeleid om te helpen bij het inventariseren van vlinders en libellen op het toekom-
stige Blommenpaad. Dit voorjaar wordt de huidige insectenstand geïnventariseerd. In 
de komende jaren wordt gemeten in hoeverre die dankzij de bloemenbermen langs 
het pad is toegenomen.

De werkgroep BlomMenpaad heeft tot doel om een bloemenberm te realiseren 

langs het huidige menpad tussen Gytsjerk en Oentsjerk, voor vlinders en andere 

insecten. Pakketjes met inheems bloemenzaad, die je komend najaar kunt 

zaaien, worden door ons te koop aangeboden. Hiermee kan iedereen het pro-

ject steunen.

Kijk op Facebook @blommenpaad op BlomMenpaad Trynwâlden  

of stuur een email naar blommenpaad@gmail.com voor meer informatie



 
Afhaalmenu’s voor 2 - 3 personen 

 
 
 

Elk weekend een lopend buffet  
(Van tevoren reserveren) 

 

 

Nieuwestraatweg 2, 9061 CL Gytsjerk (Giekerk), Tel. 058 - 2563820 
www.orientalgiekerk.nl
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Insecten kun je ook lokken in eigen tuin 
 
Wat kun je daar zelf aan doen? 
(vrij naar: Milieudefensie februari 2021) 
 

1. Bestraat je tuin zo weinig mogelijk en 
wees een luie tuinder. Laat afgevallen 
bladeren liggen, veeg ze in de borders of 
in een hoekje in de tuin. Ze zijn een 
schuilplaats voor egels, vlinders en 
insecten. 

 
2. Laat uitgebloeide planten staan. 

Solitaire bijen overwinteren in de holle 
stengels en vogels eten van de zaden. 

 
3. Zaai inheemse planten die op verschil-

lende tijden bloeien. Dit soort zaad is te 
koop bij het BlomMenpaad Trynwâlden (zie 
onder). 

         Afbeelding: de Hollandse grindtuin 
 

4. Neem een bloeiende haag in plaats van een schutting of laat je schutting 
begroeien met klimop of wilde wingerd. 

 
5. Plant sedum op je dak en maak een (mini)vijver. Water trekt enorm veel leven aan; 

vogels en insecten komen er drinken. 
 

6. Stop met het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Uiteindelijk komen 
slakkenkorrels toch ook in egels of vogels terecht. 

 
7. Vermijd het gebruik van buitenlicht. Veel insecten worden erdoor aangetrokken, 

raken uitgeput en vormen een makkelijke prooi. Bestrijd negatieve denkbeelden 
over insecten in je omgeving, leg uit waarom je een ‘rommelige tuin’ hebt.



Huishoudelijke thuiszorg

Schoonmaak bedrijf/kantoor

Boodschappen aan huis

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

Uw 

vaste hulp 

voor een 

voordelig 

tarief
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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… 
Het voorjaar komt eraan! Althans dat hopen we. In de laatste weken zien we de zon 
veel, maar laat de temperatuur nog te wensen over. We hopen allemaal dat de lente 
binnenkort echt losbarst als het meivakantie is. 
 
Sinds 8 februari gaan alle kinderen gelukkig weer naar school. Wat is het fijn om weer 
met elkaar te zijn. Na de gedwongen scholensluiting waren we natuurlijk heel 
benieuwd hoe het met alle kinderen zou zijn. Tijdens de scholensluiting hadden de 
leerkrachten steeds intensief contact met alle kinderen en de ouders. De lessen 
werden eigenlijk volgens de planning gegeven. Het blijkt dat de wijze van werken voor 
veel kinderen in deze periode goed is aangeslagen. De kinderen waren thuis over het 
algemeen taakgericht bezig en kregen veel ondersteuning van de ouders. Wat ons is 
opgevallen in deze tijd is het grote belang van de afstemming tussen kind, leerkracht 
en ouder. Deze driehoek is altijd van belang, maar tijdens de scholensluiting was er 
nog meer sprake van een goede afstemming. Het team van De Opstap wil alle ouders 
heel graag bedanken voor hun grote en diverse inzet tijdens de scholensluiting. 
 
Ontwikkelingen Fierkracht 
Na de scholensluiting is de samenwerking tussen de vier scholen van Fierkracht 
verder gegroeid. Op 1 april hebben we het implementatietraject Rekenen voor de vier 
scholen centraal afgesloten met een online studiedag. Het is mooi om te zien hoe de 
collega’s uit de verschillende groepen elkaar opzoeken om met elkaar te bespreken 
hoe we het rekenonderwijs kunnen optimaliseren. In het schooljaar 2021-2022 zullen 
we een vervolg geven aan de samenwerking. 
 
Groep 8 
Na de scholensluiting hebben de leerkrachten fijne gesprekken gevoerd met de kin-
deren uit groep 8 en hun ouders/ verzorgers over de vervolgschool in het Voortgezet 
Onderwijs. We zijn heel blij dat alle kinderen uit groep 8 naar de school van hun keuze 
kunnen gaan na de zomervakantie. 



WIERSMA OENKERK

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

• Telefoon: 058 - 256 11 87
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Thema Post in groep 1-2 
In de afgelopen periode hebben de kinderen uit groep 1-2 zich druk beziggehouden 
met het thema Post. Het was een komen en gaan van post in de school en de kinde-
ren uit groep 1-2 weten nu precies hoe de post werkt. Elke dag keken ze even wat ze 
nu weer in hun brievenbus vonden. 
 
Nationaal Programma Onderwijs 
Zoals u waarschijnlijk heeft vernomen uit de media stelt de minister van Onderwijs, 
Arie Slob, veel geld beschikbaar voor het onderwijs. Op school denken we nu goed na 
over de wijze waarop we deze gelden zo goed mogelijk kunnen inzetten voor de kin-
deren. In de komende weken zal hier meer duidelijkheid over komen. 
 
Eindtoets CITO 
Onlangs hebben de kinderen uit groep 8 de eindtoets van CITO gemaakt. Half mei zal 
de uitslag van deze toets bekend zijn. We zijn natuurlijk erg benieuwd naar de resul-
taten. Hebben we het juiste niveau geadviseerd of kunnen sommige kinderen toch 
een hoger niveau aan? 
 
Koningsspelen 
Op 23 april hebben we op school de Koningsspelen georganiseerd. Het was prachtig 
weer en de kinderen hebben genoten van deze dag. De kinderen uit de bovenbouw 
assisteerden de jongste kinderen. In kleine groepjes zijn ze alle activiteiten langs 
gegaan. ’s Middags was er een programma voor de eigen groep. Het was heerlijk om 
alle kinderen weer zo met elkaar te kunnen zien spelen. 
 
Tenslotte 
Op school hebben we intens te maken met het Coronavirus. Leerkrachten die zich 
laten testen, kinderen die thuis moeten blijven vanwege klachten, gezinnen die in 
quarantaine moeten etcetera. Het is een vreemd jaar, ook op school. We hebben de 
kinderen gelukkig allemaal weer binnen de muren maar we missen de ouders in de 
school. We missen de spontaniteit en het normale contact. Het aantal vaccinaties 
stijgt gelukkig in rap tempo. We hopen zeer dat er binnen afzienbare tijd een moment 
komt waarop we ons allemaal weer iets normaler en vrijer kunnen bewegen en de 
maatregelen wat losgelaten kunnen worden. Laten we hopen en vertrouwen op een 
mooi voorjaar en een prachtige zomer! 
Met vriendelijke groet, 
 
Kees Flikkema, directeur OBS De Opstap



Kaasboerderij en SVR Camping

VOOR ’N HEERLIJK STUK BOERENKAAS GAAT U NAAR

”Johanna Hoeve” 
 

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

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

Een idee voor een excursie of kinderpartijtje??? 
Tot ziens in onze winkel die de gehele week geopend is.
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We zijn blij dat we weer naar school kunnen en de kinderen ‘live’ onder-
wijs kunnen bieden. We hebben weer genoeg nieuwtjes te melden: in 
de unit 1- 2-3 wordt gewerkt aan de Noord en Zuidpool, in unit 4-8 zijn 
we aan de slag met rekenen, taal en spelling en we zijn ook fanatiek met 
creatief en Topondernemers aan de slag. Ook de Kanjertraining heeft 
een prominent plekje in onze weekplanning! 

 
Eigenwizer-groep op de Paadwizer 
Eindelijk is het dan zover: we zijn gestart me onze Eigenwizer-
groep! De Eigenwizer is bedoeld voor leerlingen met autisme 
die binnen het reguliere basisonderwijs extra ondersteuning 
nodig hebben. Leerlingen voor deze groep kunnen uit ver-
schillende dorpen komen en worden eventueel gebracht en 
gehaald met de taxi. In Eigenwizer is de begeleiding gericht 
op voorspelbaarheid en structuur (overzicht). Daarnaast werken we aan de groei naar 
zelfstandigheid. Ons uitgangspunt is: gewoon waar het kan, bijzonder waar het nodig 
is. In een kleinere groep bieden we veiligheid, vertrouwen en onderwijs dat afgestemd 
is op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met autisme. Bij autisme ver-
loopt de informatieverwerking anders dan anders. Anders is goed, maar niet altijd 
gemakkelijk. 
 
Iedereen is anders, iedereen werkt op zijn eigen ‘eigenwize’ manier. Waar mogelijk 
doen kinderen uit de Eigenwizer ook dingen samen met de kinderen uit de andere 
groepen en leren we met en van elkaar. Met elkaar vormen we een afspiegeling van de 
maatschappij waarin onze school wil stimuleren om oog voor elkaars talenten te 
hebben en elkaar te accepteren zoals we zijn. 
 
Schoolbreed project 2021 
De komende weken zouden in het teken staan van een schoolbreed project. Als team 
hebben we de keuze gemaakt het project dit jaar te laten vervallen. 
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Door de huidige situatie rondom het Coronavirus, kunnen we het project nu niet zo 
vormgeven zoals we het graag zouden willen: samen, gemengde groepen, bij elkaar 
kijken, samen leren en werken aan een bepaald thema. Ook de projectpresentatie 
komt hiermee te vervallen. We hopen dat we in het nieuwe schooljaar een nieuw pro-
ject in kunnen plannen, waar de kinderen van de hele school aan mee kunnen doen. 
 
‘Een feest met een KONINKLIJK tintje!’ 

Donderdag 22 april 2021 vierden we een feestje! We 
vierden alvast de verjaardag van onze koning Willem-
Alexander, maar minstens zo belangrijk: we vierden de 
verjaardag van alle meesters en juffen van de 
Paadwizer! We vierden een feestje in cohorten (helaas) 
en zonder ouders (jammer!). We hebben er met elkaar 
een feestelijke dag van gemaakt met allemaal leuke en 

sportieve activiteiten. Bij de lunch konden we smullen we van lekkere pannenkoeken 
van ‘The Foodtrailer’. De kinderen hoefden geen cadeau mee te nemen voor hun 
meester/juf, maar ze moesten wel hun glimlach en goede humeur meenemen. Deze 
feestelijke dag was het cadeau voor de meesters en juffen! 
 
Een hartelijke groet van het team en de kinderen van de Paadwizer!

Haiku 
 

mijn rode kater 
blijft maar kopjes geven -  

de thee wordt koud 



www.marten-atsma.nl

Marten Atsma
ARCHITECT

Tel. 058 - 256 12 79 / 058 - 256 12 13  Rinia van Nautaweg 4c  Giekerk
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Elektrische deelauto Tûk straks ook in Oentsjerk 

De Tûk, de elektrische deelauto in de Trynwâlden, stond vorig jaar door corona letter-
lijk een poosje helemaal stil. Gelukkig zagen we eind vorig jaar weer een stijgende lijn. 
Het gebruik van deelauto’s nam weer toe in het hele land, ook van de Tûk. Daarom 
hebben we de Tûk in een nieuwe versie weer opgestart. Bovendien staat de Tûk straks 
ook voor u klaar in Oentsjerk. Over een goede plek zijn we in overleg met 
Dorpsbelangen. 
 
Volautomatisch 
De Tûk is nu te huur via SnappCar.nl - het grootste netwerk voor deelauto’s in 
Nederland. De Tûk kost € 35 per dag en € 17,50 per halve dag, met de eerste 100 
respectievelijk 50 kilometer vrij. Als je lid bent van de ANWB krijg je € 5 korting op de 
huur. De Tûk staat sinds kort geparkeerd midden in Gytsjerk, op de parkeerplaats bij 
het winkelcentrum, bij de openbare laadpalen. Je kunt op twee manieren de Tûk reser-
veren. 



 

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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De eerste, nieuwe methode, is dat je hem kunt reserveren op de website van 
SnappCar.nl via een app op je smartphone. Daarnaast is hij ook te reserveren via onze 
beheerder Wim Haalboom, te bereiken via 06 – 4174 5680 of info@tukauto.frl. 
 
Keyless 
De Tûk wordt bij SnappCar aangeboden als elektrische deelauto in Gytsjerk. Daar vraag 
je of je de Tûk kunt gebruiken op de dag en het tijdstip dat je hem nodig hebt. Dat lukt 
zelfs binnen 24 uur. Je krijgt, als je de app van SnappCar gebruikt, bericht of hij vrij is 
en of hij gereserveerd is voor jou. Dankzij zogeheten keyless-technologie kun je als 
huurder de Tûk openen met behulp van je smartphone. Dat betekent dat de beheer-
der niet aanwezig hoeft te zijn bij de sleuteloverdracht. Je kunt dat nu dus helemaal 
zelf regelen. De beheerder maakt je graag wegwijs hierin. 
 
Groene stroom 
We zijn bij de Tûk heel blij met deze nieuwe ontwikkeling. Maar dit is nog niet alles. 
De accu van ‘onze’ elektrische auto moet je natuurlijk kunnen opladen met lokaal 
opgewekte, duurzame stroom. Daarom werken we samen met Trynergie. En ook daar-
mee zijn we nu een stuk verder. In de Tûk ligt een laadpasje van Energie van Ons, waar 
Trynergie bij is aangesloten. Met die pas kun je aan elke laadpaal groene stroom 
laden.  
 

Wethouder Andries Bouwman 
(Duurzaamheid) maakte bovendien 
onlangs bekend dat er een aanbesteding 
komt van gemeenten en provincie voor 
het plaatsen van laadpalen, ook in de 
Trynwâlden. Hij woont in Blitsaerd en daar 
is de elektrische deelauto al een normaal 
verschijnsel. Twijfel je nog? Probeer het 
maar eens uit. Boek de Tûk op 
SnappCar.nl via de beheerder of bij 
info@tukauto.frl. Succes en veel rijple-
zier in de nieuwe Tûk! 

Wethouder Andries Bouwman bij de nieuwe stand-

plaats van de Tûk bij het winkelcentrum in Gytsjerk 
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MS collecteweek van 28 juni t/m 3 juli 2021 
 
We zijn op zoek naar collectanten! Collectanten kunnen ervoor kiezen om huis-aan-
huis of thuis vanaf de bank te collecteren. De opbrengst van de landelijke collecte-
week is van essentieel belang voor de 25.000 mensen met MS in Nederland die iedere 
dag met een ziekte moeten leven die hun zenuwen letterlijk sloopt. Onderzoek naar 
MS en onze strijd tegen MS moet daarom doorgaan Collecteren kost maar twee uur-
tjes tijd per jaar. En het is nog leuk ook! 
 

Ziekte van het centrale zenuwstelsel 
MS is een ziekte van het centrale zenuw-
stelsel. Doordat er iets mis is in het 
afweersysteem, wordt de laag om de 
zenuwen aangevallen en beschadigd. 
Hierdoor komen signalen van en naar de 
hersenen niet (goed) door, waardoor ver-
lammings- en uitvalsverschijnselen 
optreden. In Nederland hebben 25.000 
mensen MS en elk jaar komen hier zo’n 
1000 mensen bij. De eerste symptomen 
treden meestal op tussen het 20e en 40e 
levensjaar. Dat maakt MS de meest inva-
liderende ziekte onder jonge mensen. 
 
 

Onderzoek hard nodig 
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe 
de ziekte te genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. Het Nationaal MS Fonds 
besteedt de opbrengst uit de MS Collecteweek onder andere aan wetenschappelijk 
onderzoek naar betere behandelingen en een betere kwaliteit van leven voor mensen 
met MS. 
 
Meer informatie en aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren 



Schilder- en schoonmaakservice 
 

Ate Atema 
 

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

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

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

 
 
Uw adres voor: 
 

* Vloerbedekking * Gordijnen 

* Parket * Laminaat 

* Binnen zonwering * Buiten zonwering
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Kunst in Oentsjerk 24. Hannah Doeleman,  
thuis in twee werelden 
 

Hannah Doeleman is in 1952 in Utrecht geboren. 
Ze is beeldend kunstenaar van beroep, werkt als 
schildertekenaar, maakte grafiek, illustreerde 
diverse uitgaven en realiseerde op reis en in 
Colombia diverse fotoseries. Naast haar vrije 
werk en werk in opdracht gaf ze in diverse landen 
workshops en lessen en begeleidde ze mensen 
naar hun creativiteit. Ze doceerde als zelfstan-
dige en als internationaal gastdocent en was 

daarnaast als docent in Bogotá in Colombia verbonden aan de Grammar School La 
Montaña en Universiteit Jorge Tadeo Lozano. Ze maakte deel uit van kunstenaars-
groepen en kunstinitiatieven, nam deel aan diverse omgevingsprojecten op locatie, 
initieerde culturele samenwerking met lokale kunstenaars en werkte samen met 
meester-schilders en drukkers. Hannah is een wereldburger, ze werkte, woonde en 
exposeerde in Italië (Rome), de Filippijnen (Manilla), VS, Costa Rica en in haar beide 
thuislanden Nederland en Colombia. Ze woont en werkt in Oentsjerk, waar ik haar 
opzoek. 
 
Atelierbezoek thuis  
  

‘Kom binnen’, zegt Hannah hartelijk en met een 
stralende lach. Als ik aan de prachtige tafel ben 
geïnstalleerd maakt ze iets te drinken. In de har-
monische ruimte zijn rondom verschillende van 
haar werken te zien. De olieverfschilderijen 
hebben diverse onderwerpen, van landschappen 
tot voorwerpen in interieurs en er hangen veel 
portretten in diverse technieken. De kleur van 
haar doeken en de hele inrichting stralen je tege-
moet. Zij is zelf net zo kleurrijk gekleed als haar 

schilderijen. Ik heb de kleurenpracht aan de wand en op de ezel nog niet in me opge-
nomen of ze zweeft binnen met een blad vol lekkers en mooi servies. Ik kijk nog rond 
en zie heel verschillende voorwerpen en oude beeldjes staan en ook sobere potlood- 
en krijttekeningen en zwart-witfoto’s. Ik sta stil bij een portret.” 
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Wat betekenen die voorwerpen, beeldjes en dat ene portret?  
 

Die (beeldjes en voorwerpen) inspireren me, ze 
komen uit verschillende landen en zijn dragers van 
herinneringen. Op het portret staat mijn man in 
Colombia. Het hangt centraal zo kan ik hem van 
alle kanten zien, als ik werk, de kamer inloopt of 
aan tafel zit. Mijn basis ligt in Nederland en 
Colombia. Normaal verblijf ik de helft van het jaar 

in Colombia, maar door Coronajaar 2020 kon ik daar al meer dan een jaar niet naar 
toe.’ 
 
Dat is natuurlijk een gemis, hoe ga je daar mee om? 
 
‘Het is iets dat we allebei moeten accepteren. We hebben nu dagelijks digitaal con-
tact, maar dat is natuurlijk anders dan bij elkaar zijn. Als ik schilder ga ik daar zo in op 
dat ik dit gemis aankan. Ik heb eerder de mogelijkheden van ander materiaalgebruik 
dan het traditionele schilderen met olieverf op doek onderzocht, waarmee ik mijn 
betrokkenheid met het wereldgebeuren wil laten rijmen met de poëtische kant van het 
leven. In mijn vrije werk neem ik alles mee, zo ontwikkel ik door, ook in deze periode.’ 
 
Wat heb je nodig om te kunnen schilderen? 
 
Hannah kijkt even naar buiten, over het terras met bloemen heen, naar het openbaar 
gazon waar ook bomen staan en antwoordt: ‘Die ruimte achter het terras maakt mede 
dat er veel licht binnenvalt in mijn atelierruimte. Dat is belangrijk voor het maken van 
mijn schilderijen in olieverf en ook bij ander werk. Daglicht is het mooiste licht dat er 
is en dat is niet te vervangen door daglichtlampen of ander kunstmatig licht omdat 
niets het haalt bij echt daglicht. Wel is het jammer dat ik in Friesland minder lang kan 
werken dan ik zou willen omdat het hier een deel van het jaar laat licht wordt en vroeg 
donker. Voor het werken met olieverf heb ik rust en licht nodig om de kleuren en de 
compositie goed op te bouwen. 
Wanneer je daar ineens ander licht opzet, verandert de kleur en als je dan de volgende 
dag weer daglicht hebt, verandert het weer. Als je werkt bij een soort licht, daglicht, dan 
geeft dat een diepere verbondenheid met de kleur die je opzet. Het luistert heel nauw’. 
 
Hoe kies je de thema’s van je schilderijen en tekeningen? 
 
‘Ik kies niet echt een thema, het ene thema vloeit steeds voort uit het vorige, het is 
een organisch proces.  
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Het is voor mij begonnen met schilderen van mensenfiguren en mensen boeien me 
nog steeds, het is een terugkerend thema. Ik maak bijvoorbeeld nog steeds graag por-
tretten. Na die mensen series volgden series van door personen achtergelaten voor-
werpen. En daarna kwamen er ramen, deuren, muren, façades, boeken, insecten, 
bekoring, beroering. Het leven zelf, de omgeving en natuur inspireren me en reizen en 
wat er in de wereld gebeurt, krijgt ook een plaats in mijn werk of is zelfs aanleiding 
voor bepaalde series.’ 
 
DJe mensfiguren lijken in zichzelf gekeerd, was dat van begin af zo? 
 
‘Mijn mensfiguren zijn geschilderd alsof ze verdiept zijn in eenzame verwerking van 
wat het leven ze heeft gebracht, dat maakt mensen interessant voor me. Het is niet 
alleen een plaatje van een mens, maar het verhaal van die mens.’ 
 
Je kunt gewoon kijken naar je geschilderde getekende of geëtste voorwerpen. Die verstilde werken roepen 
ook vragen op als: Wat laat jij of iemand anders achter, waarom, wat gebeurt ermee, wat vertelt het 
voorwerp op die plaats over welke persoon? 
 
‘Mijn weergegeven voorwerpen zijn neergezet alsof ze zojuist, misschien wel in haast 
zijn achtergelaten. In die werken geef ik tegelijk de suggestie van een aanwezigheid, 
dat kan bijvoorbeeld door een lege stoel, een kledingstuk of een halfvol glas. Die voor-
werpen gaan dus ook over mensen en het klopt dat ze verstild zijn.’ 
 
Geldt dat ook voor de werken waarop je ramen schilderde of deuren? Het lijkt op het eerste gezicht of 
de mens daar ontbreekt, al kijken beschouwers natuurlijk wel naar of door jouw geschilderde ramen of 
deuren naar de wereld daarachter? 
 
‘In de series schilderijen met ramen geef ik mijn eigen surrealistische blik op de bui-
tenwereld. Daarin spelen afwezige mensen een rol. De serie deuren heeft weer een 
andere opzet. De deuren zijn hier poorten tot de ziel van de bewoner van die plek. Als 
de deur op een kier staat, is dat symbool voor een blik naar binnen, naar het innerlijk. 
Tegelijkertijd leiden de deuren een eigen leven in dialoog met voorbijgangers.’ 
 
Er hangen hier foto’s van geabstraheerde soms monumentale muren. Waarom muren en waar staan 
ze voor? 
 
‘Op reis is fotografie vaak mijn medium, maar ook als ik maar kort onder weg ben en 
van alles zie. Voor mij zijn die muren of beter façades kleurrijke documenten die 
heden en verleden weerspiegelen. 
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Het gaat me niet om die muren, maar om de sporen die de muren maken tot wat ze 
nu zijn. Dat boeit me en daarom leg ik ze meer als tijdsbeelden vast dan als muren.  
De tekens en veranderingen die bewust en onbewust zijn gemaakt door mensen en de 
invloed van klimatologische effecten gedurende langere tijd maken duidelijk dat die 
muur er een bepaalde tijdsperiode stond en in die tijd uiterlijk veranderingen onder-
ging.’ 
 
Op andere foto’s zijn wegen met gedenktekens te zien en mensen tijdens hun werk, zoals straatverko-
pers. Hoe kwam je ertoe die serie te maken? 
 
‘Onderweg kwam ik ook op het idee om heiligdommen of gedenktekens te fotografe-
ren. Ze staan langs wegen in Colombia en herinneren aan wie daar verongelukt waren. 
In mijn foto’s breng ik een eerbetoon aan die mensen. En in een andere serie die uit 
zwart-witfoto’s bestaat heb ik Colombiaansevrouwen in hun werkomstandigheden 
gefotografeerd. Weer een andere serie is gewijd aan de vele straatverkopers in 
Colombia, Costa Rica en Nicaragua. Die mensen gaan op in hun werk en moeten vaak 
heel hard werken onder andere omstandigheden dan wij in Nederland gewend zijn. 
Het is een andere wereld.’ 
 
Raamexposities 

Onze Galerie Bloemrijk Vertrouwen toonde tij-
dens Coronajaar 2020 kunstwerken van kunste-
naars uit de Trynwâlden in de ramen. Al waren we 
tijdens de lockdown verplicht om de zaal te slui-
ten, zo konden we als galerie toch nog een 
podium bieden aan kunstenaars en publiek 
kunstwerken laten zien. Aan de pleinzijde was die 
kunst coronaproof van buitenaf in de ramen te 
zien, zo lang het licht was. 
 

In de raamexpositie die op 21 september 2020 opende, stonden papieren sieraden in mixed media van 
Anni Lindeboom en jouw miniaturen. Hoe zijn die ontstaan? 
 
Het idee van miniaturen begon met een serie werken met ‘Boeken’ als onderwerp. De 
serie Beligerancia is daaruit voortgekomen, zoals er wel vaker een serie voortkomt uit 
een eerder thema in mijn werk. Die boeken nodigen net zoals de deuren, uit tot een 
reis voorbij het hier en nu. Het gaat me daarbij niet om het boek als object of voor-
werp, maar om de inhoud die er uitwaaiert, hier waren dat bijvoorbeeld insecten. Die 
insecten zijn het vertrekpunt geworden.’ 
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De warme pastelkleuren in die serie Beligerancia roepen het beeld op van een zonovergoten wereld met 
prachtige natuur. In dit poëtische werk vertoef je even in een wereld ver van hier, maar wat drukken 
die miniaturen voor jou zelf uit? 
 

‘De inhoud had zich uit dat boek losgemaakt en zo ont-
stond er de pure inhoud als zelfstandige serie 
Beligerancia dat In staat van strijd betekent. Die kleine en 
grote miniaturen heb ik geschilderd in mijn 
Colombiaanse periode in de tijd waarin we toen tussen 
het rauwe geweld van de burgeroorlog en de poëtische 
harmonie van de natuur in leefden. Ik ging uit van het 
concept insecten, maar niet als picturaal houvast zoals 
de symbolen in mijn vorige series schilderijen. De serie 
Beligerancia geeft een impressie van het insectenleven, 
stil en tegelijk een poëtisch mysterie vol bedrijvigheid, 
ogenschijnlijk onverstoorbaar te midden van het tijde-
lijke menselijk tumult.’ 
 

Je geschilderde belevingen van de sfeer in Colombia en Costa Rica zijn tegelijk een weerslag van uni-
versele gevoelens. Kun je het verhaal en ontstaan van andere daarop aansluitende series als Encanto 
en Perturbación ook toelichten? 
 
‘Elke serie heeft een andere sfeer. De miniaturenserie Encanto, Bekoring in Nederlands, 
ontstond in een vredelievend tropisch oord aan zee in Costa Rica. Hierin liet ik het 
gevoel van bevrijding de vrije loop, geïnspireerd door de overweldigende natuur van 
Costa Rica. Daarna ontstond nog de serie Perturbación, dat Beroering betekent, en 
waarin ik de naklank van een bewogen periode schilderde. Het zijn kleine innerlijke 
landschappen met veel kleurnuances.’ 
 
Je in Colombia ontstane werk was te zien in Aldtsjerk en andere plaatsen in en buiten Nederland. Je 
haalde samen met Silvio Montoya ook werk van Colombiaanse collega- kunstenaars naar Nederland. 
Hoe kwamen jullie daartoe? 
 
‘Ik had contact met collega-kunstenaars in Colombia en met de in Nederland 
wonende Colombiaansekunstenaar Silvio Montoya. Ik woonde in Colombia en kwam 
regelmatig terug in Nederland. Silvio en ik hebben toen samen in het kader van een 
Culturele Uitwisseling Colombia- Nederland een grote tentoonstelling in Nederland 
mogen organiseren. Er zijn voor de culturele uitwisseling toen meer dan honderd 
werken van hedendaagse Colombiaanse kunstenaars geëxposeerd in Den Haag in het 
Provinciehuis van Zuid-Holland. 



www.nahzorg.nl

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

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

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

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

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

• Advies- en analyse bij complexe NAH gerelateerde zorgsituaties. 

Wij helpen u graag.

Postbus 94, 9062 ZJ Oenkerk • 058 - 256 38 39 • info@nahzorg.nl
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Daarna is de hele tentoonstelling doorgereisd naar nog twee expositieruimtes in 
Nederland, eerst naar de Hooglandse Kerk in Leiden en daarna naar Cogralever in 
Rotterdam. Veel mensen konden er kennis van nemen en voor de kunstenaars was het 
mooi dat hun werk ver buiten de eigen grenzen in een ander werelddeel gezien werd.’ 
 
Je hebt met diverse kunstenaars en kunstenaarscollectieven gewerkt, wat boden ze jou en wat beteken-
den dat voor je werk? 
 
‘In Italië werkte ik in Rome samen met Emidio Antoci die me inspireerde om ‘en plein 
air’ te werken, een vakterm voor buiten schilderen en tekenen, in de stad of op het 
land. In de Filippijnen was ik lid van de in Manilla gehuisveste Mabinigroup, een 
groep schilders rond meester-schilder César Legaspi die vooral op modeltekenen 
gericht was. En in Colombia wekte ik in Bogotá graag in het grafisch atelier van 
Umberto Giangrandi. Deze schilder en meester in grafische kunst leerde me zeefdruk-
ken en ik gaf daar modeltekensessies met andere schilders. In diezelfde stad maakte 
ik deel uit van de schildersgroep Taller Trazo geleid door Jorge Cavelier. Ik had mijn 
studio bij Taller Trazo waar ik schilderde en leerde etsen, daarnaast gaf ik er les in 
schilderen en (model-) tekenenkunst. Met Taller Trazo schilderden we regelmatig 
samen ‘en plein air’, organiseerden we exposities, workshops en culturele bijeenkom-
sten.’ 
 
Je hebt verteld dat je van alles onderzocht, ook technieken buiten het schilderen, de fotografie en de gra-
fiek. Wat onderzocht je bijvoorbeeld en wat kwam daaruit voort? 
 
‘Dat onderzoeken heeft me veel gebracht. Toen ik bijvoorbeeld aan de Universiteit 
Jorge Tadeo Lozano werkte in Bogotá, onderzocht ik daar tegelijk de psychologische 
processen in mensen die zich aan kunstonderwijs wijden. Ik vervaardigde een studie 
over de ontwikkeling van de creativiteit, die resulteerde in een participatieve voor-
dracht. En een heel andere manier van onderzoek was het project in samenwerking 
met de Colombiaanse architect Camilo Sandino met wie ik aan verschillende inter-
disciplinaire projecten op het gebied van Organische Architectuur en Toegepaste 
Beeldende Kunst heb gewerkt. De projecten bestonden uit het construeren van orga-
nische bouwwerken, zodanig dat deze deel uitmaken van het omringende landschap. 
Door gebruik te maken van de elementen en het gebruik van organisch materiaal in 
de omgeving van de Colombiaanse Andes bijvoorbeeld. Zulke gebouwen of bouwsels 
die in constructie en vorm op natuurlijke manier aansloten bij het landschap op die 
plaats, hebben we ook in Costa Rica gerealiseerd. Het waren inspirerende projecten.’ 
 



Technisch Bedrijf

Al 100 jaar! 

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

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

V E R W A R M I N G  
 

V E N T I L A T I E  
 

G A S  
 

W A T E R  
 

S A N I T A I R  
 

Z I N K W E R K  
 

D A K B E D E K K I N G
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Te zien van Hannah 
 
Hannah, je kunt, net als andere kunstenaars, in deze door lockdown gedomineerde 
tijd maar weinig werk tonen. Er zijn nog enkele foto’s van je te zien in onze raamex-
positie van 3 t/m 28 maart in Galerie Bloemrijk Vertrouwen. Tijdens die maand wordt 
Internationale Vrouwendag gevierd wordt, en daarom hebben we andere jaren altijd 
een groepsexpositie rond een bij Internationale Vrouwendag passend thema gehou-
den. Nu kozen we voor jouw foto’s van vrouwen in hun heel verschillende werkomge-
vingen in Colombia, binnen of buiten. Zodra we als galerie weer open mogen, is er 
meer werk van je in onze stock te zien en dat is dan op afspraak te bekijken. Het is fan-
tastisch dat je in deze periode gestaag doorwerkt en je staande houdt, zonder te weten 
wanneer je jouw echtgenoot weer ziet en de sfeer van je tweede thuisland Colombia 
weer kunt meemaken. 
 
Het meest bijzondere aan je werk vind ik dat er een bepaalde rust vanuit gaat, ook van 
de werken die je in hectische onzekere tijden hebt gemaakt. Tijdens de opening van 
de raamexpositie in 2020 met jouw werk en ook daarna hoorden we vaak dat je zulke 
mooie kleuren hebt in je werk. Op jouw website en voor een deel ook op de website 
van de galerie is virtueel werk van je te zien. Ik hoop dat het mensen inspireert om, als 
het weer zou kunnen,je werken in het echt te komen bekijken. Er gaat niets boven 
schilderijen in het echt zien, bij daglicht, waarin jij ze schilderde. Dat geldt ook voor 
je tekeningen en de vele portretten die je in opdracht maakte en die opvallen omdat 
ze zo naturel zijn. Ik wens je nog veel succes! 
Gerhild van Rooij, Oentsjerk- Aldtsjerk  
 
Foto’s 
Portret Hannah Doeleman oktober 2012, Sylvania (NN) 
Atelier Hannnah Doeleman (atelier Gerhild van Rooij) 
Opening Raamexpositie VII met Hannah Doeleman (foto Gerhild van Rooij) Affiche 
Hannah Doelemans - Annie Lindeboom (GBV) 
Miniatuur (9x12,5cm) Beligerancia Hannah Doeleman (Kunstenaar) 
Zwart-witfoto uit serie vrouwen in werkomgeving, Colombia (foto Hannah Doeleman) 
TE ZIEN  
Website Hannah Doeleman: http://hannahdoeleman.wixsite.com/paleta Skype: han-
nahdoeleman2, M 06.27164963, E hannahdoeleman@yahoo.com Galerie Bloemrijk 
Vertrouwen (GBV) Van Sminiaweg 70 Aldtsjerk 
Raamexpositie 3 t/m 28 maart, J. Hamstra, potten – H. Doeleman, foto Vrouwen 
werken Ander werk van Hannah Doeleman te zien na de lockdown: http://www.GBV-
artgallery.nl  
Op afspraak: T 058-2561176, M 06-25356418, E gbvexposities@gmail.com)



* Luxe- en huishoudelijke artikelen 

* Speelgoed  * Campinggas 

* Tuinstoelen  * Recreatie-artikelen 

* Fietsverhuur  * Benzine 

Gratis parkeren voor de winkel

NOVY-WARENHUIS,  
VAN SMINIAWEG 4

Bloemisterij 
Koolhaas v.o.f.   

Hoofdstraat 63, 9244 CM Beetsterzwaag 

Tel. 0512  38 29 99 of 0512  52 20 93

Elke zaterdag op de markt in Gytsjerk  
van 08.00 - 12.00 uur
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Nieuwbouw zwembad ‘de Sawn Doarpen’ 
 
Zo rond deze tijd begint het bij ons als bestuur van SWIM al flink te kriebelen, het 
nieuwe zwemseizoen komt er aan! Dit jaar wordt een bijzonder jaar vanwege de 
nieuwbouw van de kleedaccommodatie. Wat zijn we dáár blij mee. En gelukkig kan er 
ook gezwommen worden tijdens de bouw. 
 
Volg ons op Facebook 
Net als vorig jaar zal een beperking in het aantal bezoekers gelden vanwege Corona 
maatregelen. Daarom worden ook de tarieven aangepast. En of onze geplande activi-
teiten door kunnen gaan zal de tijd leren. Volg daarom onze Facebookpagina ‘Laat 
Trynwâlden zwemmen’ om snel op de hoogte te zijn van het laatste nieuws. 
 
Doneer! 
SWIM draagt bij aan het behoud van het zwembad door de inzet van vrijwilligers en 
een jaarlijkse financiële bijdrage van € 10.000,- Voor € 15,- per jaar ben je al donateur 
en draag jij bij aan het behoud van het zwembad.  
Meld je aan op www.laattrynwaldenzwemmen.nl 
 
Bestuur 
Ook het bestuur van SWIM heeft veranderingen ondergaan. We stellen onze bestuurs-
leden even kort voor: Martin Groters (voorzitter en penningmeester), Evelien 
Andriesse (vice- voorzitter en coördinatie vrijwilligers), Gert van der Meijden (activi-
teiten en coördinatie zorgboerderijen), Thijs Verdoold (activiteiten en coördinatie vrij-
willigers) en Martine Nauta (communicatie). 



DE LEKKERSTE KOEK 
VINDT U BIJ  DE 
NEDERLANDSE 

KOEKKAMPIOEN!

Ambachtelijke bakkerij Braaksma - Van Haersmasingel 2 - Oenkerk
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Als de twijfel je hart binnensluipt 
 
Ik heb me indertijd aangemeld bij de Vereniging van Dorpsbelangen Oentsjerk omdat 
ik vond dat ik best iets terug mocht doen voor de regio en het dorp waar ik als 
Leeuwarder altijd welkom was. Toen, wonend aan de oostkant van de stad, was dit in 
het nog te achterhalen verleden mijn achtertuin: Bos van Ypey, herberg 
Swattewessend (Zwartewegseind), de Turkse Bosjes. Dat er ook nog Griekse waren 
ging ons voorstellings- vermogen te boven. De Kleine en Grote Wielen oude stijl 
kenden we als onze broekzak. Bruine snorren van het veenwater deerden ons niet. 
Hand erover, weg. Later woonden ook mijn vrienden hier. Kortom, een prachtgebied. 
 
Er is sindsdien veel veranderd. De Trynwâlden met haar mooi dorpen werden opge-
stoten in de vaart der volkeren. De welvaart en het welzijn namen toe maar stukje bij 
beetje werd er ook ingeteerd op de oorspronkelijke erfenis. En ik merkte dat er ook in 
de Trynwâlden een nieuw soort adel, elite zo u wilt, was neergestreken: Rupsjes-nooit-
genoeg-Van-Meer-tot- Meer. Eerst nog in de gedaante van bedrijven die zich opwier-
pen als dé belangen- vertegenwoordigers van dorp en regio maar zich intussen niets-
ontziend een weg wilden banen door wat nog restte van het oorspronkelijke 
landschap, met liefkozende schouderklopjes van een gemeentebestuur dat dacht dat 
er in 14, 15 jaar niets was veranderd op het gebied van inzichten en wetgeving, met 
een gelukkige, principiële uitzondering op de regel dronken college en raad een glas, 
deden een plas en lieten de zaak zoals die was. 
 
En met dit besluit in hun kielzog sloop ook de twijfel mijn hart binnen. Want ik woon 
hier mooi, Van Welderen State. Weldra staan hier de eiken en de beuken weer uit-
bundig met hun nieuwe bladerdak te pronken. Nog kan ik door de naakte takken de 
weilanden, Sanjesfjild en Leeuwarden zien. 

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



www.onetofit.nl

Ik ben aangesloten bij de 

Behandelingen 
worden vergoed 

vanuit de aanvullende 
zorgverzekering

KORT LEEFSTIJLPROGAMMA 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 waar dit aan ligt? Wil je meer te weten komen wat je kunt om je leefstijl te verbeteren, maar wil je niet een heel traject aangaan? Dan is een kort leefstijlprogramma misschien iets voor jou!!Wat krijg je voor dit geld?

In 4 weken tijd leer je bewuster boodschappen te doen, etiketten te lezen en te begrijpen d.m.v. een supermarktsafari. Je ontvangt een Brisk Walk les, je zult zelf een gezond weekmenu 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 groepsverband 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 aanvullende zorgverzekering en dit heeft geen invloed op je verplicht eigen risico.

Wij werken  
vanuit  

Heemstra State in Oentsjerk! 
(Frisiastate 23)

Irene Kuperis - Noordberger  •  06 - 48 275 255  •  info@onetofit.nl

maak je niet dik
voeding, leefstijl & positieve coaching

volg mij ook op facebook:
/onetofit

gewichtsconsulent • stresscounselor
slaapcoach • vrouwen in de menopauze  
leefstijlcoach • brisk walking
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De bomen en de grond waarin ze staan zijn inmiddels, na de uitverkoop voor Patyna, 
in andere handen overgegaan. Daar bestaat geen twijfel over; loeiend rode borden 
waarschuwen dat dit privé-eigendom is. 
 
Kijkend in de richting van Leeuwarden zie ik ook de gezellige, keurig verzorgde moes-
tuintjes, ooit een initiatief en geschenk van de toenmalige stichter/eigenaar van de 
state die hier stond, baron Van Welderen. Hij vond dat wie voor hem werkte een eigen 
stukje grond verdiende om er eigen aardappelen en groente op te verbouwen. En zo 
gaat dat al sinds jaar en dag. De tuintjes en het tuinmanshuis op de hoek verdienen 
in mijn ogen het predicaat ‘Beschermd Dorpsgezicht’. 
 
Echter, inmiddels doen de twijfel en het gerucht samen de ronde; een financier die 
ook het onderkomen voor demente Trynwâldsters een financieel fundament heeft 
gegeven, wil samen met de eigenaar van Heemstra State en het tuinmanshuis een 
vorm van hoogbouw opzetten op die historisch waardevolle locatie, bij de Bijenweide 
en de vijver. Denk aan Gytsjerk. 
 
Zal ik met daar als niet-oorspronkelijke inwoner van Oentsjerk druk over maken, een 
onderzoekje instellen dat naar ik hoop de geruchten zal ontkrachten? Of zal deze 
mogelijke uitverkoop van weer een belangrijk stukje historische erfenis mijn tijd wel 
uitduren? Iedereen roept dat je rekening moet houden met de generaties na mij. Maar 
als ik zie hoe het Sanjesfjild is vergaan, denk ik zo nu en dan, maar wel met twijfel in 
mijn hart; na mij de zondvloed. 
 
Albert Schaafsma. 

Haiku 
 

een hoopje sneeuw? 
nee, een paar witte eenden  

slapend in het gras 



56

De Koeketromp

Inzamelingsactie luidklok Mariakerk / Oentsjerk 
 

Geruime tijd wisten we bij de Stichting Behoud Monumenten in de gemeente 
Tytsjerksteradiel (hierna SBMT) dat de tweede luidklok in de toren ontbrak. Dit ont-
breken werd tijdens een inspectieronde betreffende de luidklokken van onze torens 
door de luidklokken adviseur Henk de Vries nogmaals bevestigd. 
 
De luidklok uit 1798 heeft vermoedelijk de klokkenverordening uit de oorlog niet over-
leefd. De omschrijving van de klok is er nog wel: 
 
- Gieter J. Borchhardt 
- Gietjaar 1768 
- Diameter 110 cm 
- Gewicht 825 kg 
- Uitgenomen 24 maart 1943 
- Vervoerd naar Opslagplaats Meppel 
- Status historische cat. A 
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In een vergelijkbaar project in de omgeving is e.e.a. mooi omschreven: 
 
D’OERMACHTNAEM US KLOK 
TROCH IENDRACHT KAEM DE NIJE 
DAT WIJ TROCH’T HEAREN FAN SYN KLANK  
TA GOD US RJOCHTSJE YN BEA EN DANK 
 
Onze wens als SBMT zou zijn de geamputeerde ziel van de toren in eendracht weer in 
de oude glorie te herstellen en te laten klinken in de Trynwâlden zoals het is geweest. 
 
Echter is de financiële situatie van SBMT hierbij een knelpunt. De stichting kan haar 
doel, de instandhouding van haar monumenten, deels verwezenlijken door een ver-
mogen zoals ontvangen van gemeente bij de oprichting, aangevuld met een jaarlijkse 
rijkssubsidie en giften. Dit vermogen is dan ook niet voldoende om de toren met een 
tweede klok in 
‘originele staat’ terug te brengen en daarmee de wens in vervulling te laten gaan. 
De totale projectkosten zijn begroot op €42.000, - . Op dit moment hebben we een 
geldbedrag van € 18.000,- binnen en moeten we nog ruim €24.000, - ophalen. Voor 
het resterende deel zijn we dus fondsen aan het werven. 
 
SBMT hoopt dat u hierbij een rol kan vervullen en dat we op deze manier ervoor 
kunnen zorgen dat binnenkort weer het aloude geluid van de kerktoren in de 
Trynwâlden is te horen. Als uw interesse is gewekt, hopen we in eendracht tot een 
mooie afronding te komen. Uw bijdrage zou zeer welkom zijn! 
 
Het plan staat in de startblokken. Zo gauw de financiële middelen daadwerkelijk 
bijeen zijn, kunnen we zeggen: It giet oan! Voor geïnteresseerden kunnen we nadere 
informatie en details verstrekken. We hopen dat deze informatie u zal inspireren tot 
een bijdrage voor dit project. 
Namens het bestuur SBMT, Met vriendelijke groet, 
Arjen van der Schaaf - voorzitter 
 
 
Correspondentieadres: Postbus 137 
8900 AC Leeuwarden 
058-2123592 / 0622999835 
m.nijland@sbkg-noordnederland.nl 



kinderwoud.nl

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

•  kinderopvang
•  peuteropvang
•  buitenschoolse opvang
•  gastouderopvang

T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

Elke dag een mooie 
dag bij Kinderwoud!

bartlehiem
Bartlehiem 35, 9091 BH Wyns

tel. 0519-346185 of 06-21496788

bartlehiem@herbergier.nl

www.herbergier.nl/bartlehiem

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



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

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

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

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

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

Patyna Heemstra State, onderdeel van Patyna; Koartedyk 1, 9061 AK Gytsjerk,  
0900 - 1722. Dienstencentrum voor thuiszorg, huishoudelijke hulp, maaltijdservice, 
eigen restaurant, zalenverhuur, vervoer en verzorgvoorziening Noflik Wenje. 

TMFC Heemstra State Frisia State 23, 9062 GX Oentsjerk 
tel.: 058 2564141, e-mail: gerard.dehaan@heemstrastate.nl 

Inloopspreekuur Zorg & Ondersteuning Trynwâlden 
Het inloopspreekuur is voor alle inwoners van de Trynwâlden, dus voor jong en oud.   
Met ieder probleem waarbij u zorg, ondersteuning of advies wenst kunt u langsko-
men. Het inloopspreekuur is iedere dinsdagochtend van 10:00 tot 11:00 uur. 
Aanmelden is niet nodig. In Heemstra State te Oenkerk, Frisiastate 23, 9062 GX
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TIRZA zorgcoach Trynwâlden - Rika de Jong-Woudwijk, Bangaweg 4, 
9144 CL  Han tum huizen, tel. 06 29192860, e-mail info@woudwijkzorgadvies.nl,  
website www.woudwijkzorgadvies.nl  

Osteovitaal, praktijk voor Osteopathie, Frisiastate 23a, 9062 Oentsjerk. 
Telefoon  085- 1302580 - E-mail info@osteovitaal.nl - https://osteovitaal.nl  
Fysiotherapie & manuele therapie 
Caroline P. Giesberts, Rengersweg 71, Oentsjerk, 058-2563034. 
www.fysiogiesberts.nl  
Fysiotherapie, manuele therapie, bekkenfysiotherapie en sportfysiotherapie 
T-MED fysiotherapie. Frisiastate 23a, Oentsjerk, (tel. 2563025). 
info@t-med.nl./www.t-med.nl  
Mensendiecktherapie 
N. Klarenbeek, Wynzerdyk 11, 9062 GP Oentsjerk, (tel. 2561013),  
www.oefentherapieoentsjerk.nl. Behandeling na afspraak.  
Logopediepraktijk en dyslexiespecialist primair onderwijs 
Femke de Vries, Frisiastate 23, Oentsjerk, (06-14835678)   
Psychologenpraktijk - Drs. J.A.P. Lodder, De Mieden 14, Oentsjerk, (tel. 2561867).  
Dierenartsenpraktijk Giekerk-Hardegarijp-Veenwouden 
Westeromwei 71, 9254ED, Hardegarijp 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.30 uur 
Wij werken uitsluitend op afspraak. Bel 0511-472064  
Stichting Vriendenkring Samuel  
R. v. Nautaweg 3, Gytsjerk (voormalige zuivelfabriek). Verzamelen en verkoop van twee-
dehands goederen. Geopend woensdag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30; 
vrijdagavond van 19-21 uur en  zaterdag van 10-15 uur. 
De goederen kunnen op uw verzoek worden opgehaald door dhr. G. v.d. Lei  
(058-2562582 of 06-45953248) of dhr. P. de Vries (058-2561058)  
Buurtzorg Trynwâlden 
Rinia van Nautaweg 3K, 9061 AA Gytsjerk (06-83799488).  
Dorpenteam - Telefoon: 06 55 45 76 74. Mailadres: tbeltman@dorpenteamtdiel.nl. 
Website: www.tichtbyelkoar.nl
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