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Ook stalling mogelijk

Na 38 jaar “werken met mensen” afscheid van Fysiotherapie Wommels
‘In eintsje roeie’ bezorgt Aafje Boonstra baan voor het leven
Wommels – Op 1 maart stopt fy-
siotherapeute Aafje Boonstra 
(60) met haar werkzaamheden 
in de Fysiotherapie Wommels. Na 
38 jaar zich met enthousiasme 
ingezet te hebben, draagt ze het 
stokje graag over aan de jongere 
generatie.  

Door Nathalie Oliveiro

Aafje Boonstra groeit samen met 
ouders, zes broers en een zusje op 
in Sint Jacobiparochie. In verband 
met het werk van vader verhuist 
het gezin naar Leeuwarden, waar 
Aafje tot na haar studie blijft 
wonen. In januari 1980 verhuist 
ze naar Wommels. In 1988 trouwt 

ze met veehouder Klaas de Boer en 
vestigt zich in Driezum. Een jaar 
later wordt de tweeling Jurjen en 
Errit geboren. Inmiddels wonen ze 
alweer vijftien jaar in Gytsjerk. 
Na aanleiding van een inspire-
rende beroepenvoorlichting op 
de middelbare school is de keuze 
voor fysiotherapie snel gemaakt. 
,,Als kind wilde ik altijd al iets in de 
zorg doen''. De voorlichting wordt 
zo enthousiast gebracht dat Aafje 
in 1975 haar opleiding begint aan 
de Academie voor Fysiotherapie 
in Leeuwarden. Na haar stage in 
het Bonifatius Hospitaal in Leeu-
warden studeert ze af in 1979. Ze 
volgt veel nascholingscursussen 
en in 2009 doet ze de opleiding 
Oedeemtherapie in Amsterdam.

Sollicitatiegesprek
In mei 1980 opent Koos Eigen-
huis zijn fysiotherapiepraktijk aan 
It Bosk in Wommels. Aafje neemt 
contact met hem op en wordt 
uitgenodigd voor een sollicitatie-
gesprek. Tijdens de kennismaking 
komt Koos met een spontaan 
voorstel: ''We kunnen wel even 
een stukje roeien.” Het gesprek in 
de roeiboot verloopt zo goed, dat 
Aafje mag komen werken in de 
praktijk.

De samenwerking gaat voorspoe-
dig. In  januari 2006 besluiten 
Aafje en Koos in maatschap verder 
te gaan. Deze samenwerking duurt 
slechts twee jaar. Koos overlijdt in 
december 2007 en Aafje staat er 
plotseling alleen voor. Dit is een 
moeilijke periode voor de fysiothe-
rapeute: naast het gemis moet ook 
de praktijk draaiende gehouden 
worden. 
Aafje treft collega Peter Merrelaar 
en samen kopen ze in oktober 2008 
het pand van Ingrid Eigenhuis, de 
weduwe van Koos. Het pand wordt 
verbouwd en in 2010 kan de ver-
nieuwde praktijk geopend worden.  

Dankbaar werk
De grote verscheidenheid aan 
personen en de variatie in aan-
doeningen waar ze dagelijks 
mee te maken heeft, sprak Aafje 
altijd aan. Voldoende tijd kun-
nen nemen voor de cliënten is 
heel belangrijk in de Fysioprak-
tijk Wommels. Dit is ook de 
reden dat Aafje daar al die tijd 
is blijven werken. ,,Wij willen 
graag dichtbij de mensen staan.'' 
Het volgen van de specialisatie 
Oedeemtherapie  heeft bijgedra-
gen aan die betrokkenheid. Door 
middel van oefentherapie en 

bepaalde massagetechnieken kan 
soms worden voorkomen dat een 
cliënt zijn of haar hele leven een 
armkous moet dragen. ,,Dat is 
dankbaar werk'', aldus Aafje. 
Nu ze na 38 jaar besluit te stop-
pen, zal ze het contact met de 
mensen het meeste missen: ,,De 
leuke dingen, het plezier, maar 
ook het verdriet wat je met ze 
deelt''. Op dinsdagmorgen 28 
februari begint ze aan haar laatste 

werkdag. Nu ze zestig is wordt het 
tijd voor andere dingen, waaron-
der boeken lezen, tuinieren en 
vakantie. Hoe dan ook blijft Aafje 
bij de mens betrokken: Na de 
zomer gaat ze vrijwilligerswerk 
doen. 
Met Peter Merrelaar als praktijk-
houder en drie fysiotherapeuten 
in loondienst wordt de Fysiothe-
rapie Wommels in goede handen 
achtergelaten. 

kennismaking metAlle soorten snoeiwerkzaamheden
zoals: heesters, fruit - en leibomen
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Appartementen Patyna in gemeentehuis Wommels
Wommels - De zorggroep Patyna 
wil in het gemeentehuis aan de 
Keatsebaen in Wommels een ap-
partementencomplex voor se-
nioren realiseren. Het gaat om 
negentien of twintig huurappar-
tementen. De directie van Patyna 
en het college van burgemeester 
en wethouders van Littensera-
diel ondertekenen binnenkort 
een intentieverklaring, waarin de 
verkoop van het gemeentehuis 
wordt vastgelegd. 

Door Hinne Bokma

De appartementen komen in het 
nieuwste deel van het gemeente-
huis, dat na de herindeling in 1984 
gebouwd is. In het oude gemeente-
huis, dat dateertuit 1841, komt een 

gemeenshapsruimte. Deze ruimte 
is niet alleen bestemd voor de 
bewoners van het complex, maar 
ook voor de inwoners van Wom-
mels. Ze kunnen er terecht om 
bijvoorbeeld een spelletje te doen, 
om een kopje koffi e te drinken, 
wat te eten of een vergadering te 
houden.
Het appartementencomplex 
wordt volgens de formule 'Thuis-
zorg Plus' gerealiseerd. De 
bewoners wonen zelfstandig in 
het complex, maar kunnen voor 
zorg terugvallen op het zorgteam 
van Patyna. Dit team biedt zorg, 
ondersteuning en begeleiding en 
is 24 uur per dag beschikbaar. 
Het complex aan de Keatsebaen 
staat overigens los van zorgcen-
trum Nij Stapert.

Voor de invulling van de gemeen-
schappelijk ruimte wil Patyna 
een beroep doen op de inwo-
ners van Wommels. De structuur 
moet gedragen worden door de 
inwoners. Het gaat om de ver-
binding met het dorp, Patyna 
hecht veel waarde aan het woord 
'mienskip'. 
Voorzitter Peter Meijlis van Doarps-
belang Wommels is blij met het 
initiatief van Patyna. ,,It gemeen-
tehûs is hjir wol geskikt foar”, zo 
zegt hij. Meijlis geeft wel aan dat 
er ook aandacht moet zijn voor 
de jongeren. Er is volgens hem in 
Wommels wel behoefte aan goed-
kope en niet al te grote woningen. 
,,We moatte de jongerein wol yn it 
doarp hâlde”, aldus de voorzitter 
van dorpsbelang.

Aafke Boonstra: ‘Graag dichtbij de mensen staan.’

Het gemeentehuis aan de Keatsebaen in Wommels,


