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Dijkstra Woonmode Openingstijden
Rengersweg 21 9062 EA Oentsjerk Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur
Tel. 058 - 256 19 03 (voorheen Meba) Zaterdag 10.00 - 16.00 uur
Voor al uw woninginrichting! Vrijdagavond koopavond



FAN ’E REDAKSJETAFEL

Nu ik dit stukje zit te schrijven, is het half november……. Het is prachtig
weer buiten en ik zie tot mijn verbazing dat onze klimroos begint te
bloeien…….
Ook moet er op vele plekken nog een keertje gemaaid worden het lijkt gewoon wel voorjaar!!!
Maar alle bulten met bladeren en kooien voor de bladeren die her en der weer in het dorp zijn ge-
plaatst herinneren mij eraan dat we toch echt wel midden in de herfst zitten. De eikenbomen langs
de Canterlandseweg zijn weer mooi gesnoeid dat brengt bij vele bewoners weer wat meer licht in
huis.

Na de herfst komt de winter en laten we hopen dat die er ook komt dit jaar, de ijsclub is er bijna
klaar voor. De ijsbaan staat al weer onder water en het zou toch geweldig zijn dat het nieuwe ijs-
baanhokje dit seizoen ook gelijk optimaal gebruikt kan worden. We wachten het rustig af.

Op 11 november wordt het startsein weer gegeven voor een hele drukke periode, waar ik me nu
echt bewust van ben geworden sinds de kinderen er zijn. Eerst sint Maarten vervolgens iedere dag
al het Sinterklaasjournaal op TV, de intocht van Sinterklaas (verderop staat hier een verslagje van)
en vervolgens staat de drukke decembermaand voor de deur met het Sinterklaasfeest, kerst en oud
en nieuw. Ook weer een hele gezellige periode vind ik waarin er ook in de Trynwâlden van alles
te doen is. Bij zorgboerderij ’it Aventoer’ is op 12 december weer een gezellige kerstmarkt voor
het goede doel. Zeker de moeite waard om even een kijkje te nemen! In dit blad staat er ook een
aankondiging van met de juiste tijden.

Ook wil ik nogmaals een oproep doen aan iedereen: we zoeken nog steeds iemand die onze re-
dactie komt versterken. Je mag gerust vrijblijvend eens komen kennismaken het is best gezellig ☺.
Als het je leuk lijkt kun je altijd even contact opnemen met één van onze redactieleden voor meer
informatie.

Tot slot wil ik u mede namens alle redactieleden fijne feestdagen toewensen!

Een hartelijke groet,

Carolien van der Zee
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Kopy kan voor elke 10e van de maand worden ingeleverd via
einekoer.gytsjerk@gmail.com

Rond de 1e van de nieuwe maand zal ’De Einekoer’ huis aan huis bezorgd worden.





Vergaderschema DB en inloopspreekuur
De eerstkomende bestuursvergaderingen van Dorpsbelangen is op woensdag 17 december 2014,
in Brasserie De Canterlanden. Voorafgaand aan de bestuursvergadering wordt tussen 19.30 en
20.00 uur een inloopspreekuur gehouden waar u klachten, wensen of voorstellen aan het bestuur
kunt voorleggen. Dat kan ook telefonisch of per e-mail. U hoort dan nader van ons.

In 2015 start bouw nieuw winkelcentrum in Gytsjerk?? *
In februari van dit jaar besloot de gemeenteraad dat de gemeente zelf het initiatief moest nemen
voor het tot stand komen van een nieuw winkelcentrum en dat de eigen ondernemers de gelegen-
heid moesten krijgen een plan te ontwikkelen voor nieuwe winkels. De gemeente wilde niet langer
afhankelijk zijn van andere partijen en besloot het initiatief te nemen tot aankoop van alle beno-
digde grond en opstallen, die nodig zijn om het bestemmingsplan uit te kunnen voeren. De onder-
nemers hebben zich ingezet om een nieuw bouwplan te maken. Zij zijn samen opgetrokken en in-
middels zijn ze zover dat een aanvraag voor een vergunning kan worden klaar gemaakt. Het plan
is eerder dit jaar gepresenteerd tijdens de ledenvergadering van Dorpsbelangen Gytsjerk en zeer
positief ontvangen.

“Hoe staat het er nu voor en wanneer wordt er begonnen met de bouw vraagt iedereen zich af”.
Dat is terecht, want er wordt al zo lang gepraat en nog steeds is er niets te zien. Toch is er voort-
gang geboekt in de afgelopen maanden, maar dat vindt plaats achter de schermen. De beoogde
aankoop en sloop van het huidige winkelcentrum heeft grote gevolgen voor zowel de eigenaren
als de huurders en daarom is er een heel zorgvuldige procedure gevolgd. Ook het bouwen van
nieuwe winkels vraagt een goede voorbereiding en bovenal moet het financieel ook allemaal kun-
nen. Voor de winkeliers is het daarnaast belangrijk dat als er wordt begonnen met de bouw dat er
dan een redelijke mate van zekerheid moet bestaan dat het oude winkelcentrum ook daadwerkelijk
wordt afgebroken. Die ruimte is nodig voor nieuwe parkeergelegenheid en de aankleding van het
openbaar gebied door de gemeente. De gemeente en de winkeliers zijn er samen zo langzamer-
hand wel uit. Deze ondernemers kunnen verder met de uitwerking van hun plan voor de nieuwe
winkels en proberen zo snel mogelijk alles wat daarbij verder komt kijken rond te maken.

De gemeente hoopt dat er ook binnen niet te lange tijd overeenstemming komt met de huidige ei-
genaar van het grootste deel van het bestaande winkelcentrum. Beide partijen hebben externe des-
kundigen ingeschakeld, die objectief en op enige afstand naar de problematiek kijken en met ken-
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BESTUURLIJK BEKEKEN
Vereniging voor Dorpsbelangen
Secretariaat: De Tille 13; tel. 06 417 456 80
E-mail: doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com
Bankrekening Dorpsbelangen Giekerk: NL54 RABO 0320 9762 54



• Financiëleadministratie
• Loonadministratie
• Omzetbelasting
• Inkomstenbelasting
• Jaarrekening
• Advisering

E. Posthumastrjitte 20 9061DC GIEKERK
Tel. : (058)2562320 • Fax: (058)2561795 • E-mail: wassenaar-administraties@planet.nl

KINDEROPVANG OP DE BOERDERIJ
(0-4 jaar en buitenschoolse opvang)

U vindt ons aan de ventweg naast de N355
Rijksstraatweg 9a, Leeuwarden (t.o. Aqua Zoo)
www.de wielenweide.nl

Bel voor een afspraak op 06-51496656



nis van zaken adviseren. De gemeente zet in op wat een “minnelijke verwerving” wordt genoemd,
zonder te hoeven onteigenen. Het samen in goed overleg eens worden levert bovendien een tijd-
winst op van zeker één tot anderhalf jaar.

De gemeente en Dorpsbelangen Gytsjerk spreken elkaar met regelmaat en beiden hadden er
moeite mee dat er inhoudelijk weinig tot niets kon worden verteld aan de dorpsbewoners, maar
het kon niet anders. Onderhandelingen met betrokkenen over financiële/ zakelijke onderwerpen
zijn immers privé en niemand heeft belang bij het naar buiten brengen van informatie die vervol-
gens schadelijk kan zijn voor het proces. Toch hebben wij besloten in deze Einekoer, voor zover
dat verantwoord is, wat meer informatie te geven en u te verzekeren dat alles, wat mogelijk is,
wordt gedaan om nu snel te komen tot een nieuw centrum. Wij hebben vertrouwen op een goede
afloop en wij hopen voorzichtig dat in de loop van het nieuwe jaar de bouw kan starten en dat
Dorpsbelangen Gytsjerk en de gemeente samen met ondernemers en belanghebbenden kunnen
starten met het maken van een mooi plan voor de herinrichting van het gebied. Gelukkig is daar-
voor een ruim budget beschikbaar.

* Geerling Schippers, wethouder Ruimtelijke Ordening c.a.
en Harmen Bosma, voorzitter Dorpsbelangen Gytsjerk.

Excursie bij OMRIN voor ‘zappers’ in onze gemeente
Op 10 oktober organi-
seerde de gemeente een
geslaagde excursie naar
Ecopark De Wierde bij
Heerenveen. Daar staat
de installatie van
OMRIN, waar afval fa-
brieksmatig wordt ge-
scheiden. De excursie
was bedoeld voor vrijwil-
ligers die zwerfvuil inza-
melen in Tytsjerksteradiel.
Die worden ‘zappers’ ge-
noemd. Dat is een mooie
afkorting voor een bijzon-
dere groep van vrijwilli-
gers, de ‘zwerfafvalpakkers’. Ze werden aan het begin van de excursie bedankt voor hun inzet,
door wethouder Houkje Rijpstra. Daarna werden zij gastvrij ontvangen, rondgeleid en goed geïn-
formeerd door enthousiaste medewerkers bij de OMRIN.
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• 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

nu ook op maandag geopend

* Heren knippen zonder afspraak
* Cadeaubonnen
* Alle topmerken parfum
* Gelaatsbehandelingen
* Bruidsarrangement
* Trendy sieraden



Deze excursie sloot mooi aan bij de oproep van de gemeente die we in het vorige nummer van de
Einekoer publiceerden. Groenkerk, ons buurdorp en onze werkgroep Duorsum Gytsjerk hebben op
verzoek van Doarpsbelangen de handen ineen geslagen om gezamenlijke acties te organiseren.
De bedoeling van deze acties is om (zwerf)afval zoveel mogelijk te voorkomen en gescheiden in te
zamelen.

Wij houden u op de hoogte!

Contributie tweede ronde
Op 7 juli van dit jaar heeft Dorpsbelang de contributie van €4,-- bij onze 780 leden geïncas-
seerd. Bij 20 leden is dit niet gelukt en deze zijn benaderd door Dorpsbelang om de (bank) gege-
vens te veranderen. In het najaar van 2014 is het bestuur van Dorpsbelang actief geweest om een
aantal nieuwe leden in te schrijven. Meestal waren het verhuisgevallen. Het is moeilijk om hierover
informatie te krijgen, omdat de gemeente ons geen wijzigingen mag doorgeven. We doen dus op-
nieuw een oproep om namen en adressen van nieuwe dorpelingen door te geven aan ons secreta-
riaat. Op 29 december 2014 hopen we een tweede incassoronde uit te voeren. U kunt dat herken-
nen aan onze code NL09ZZZ40001468000.

Tijdens de huisbezoeken viel op dat een aantal inwoners denkt dat als je de Einekoer ontvangt, lid
bent van Dorpsbelang. Dat is niet het geval. De Einekoer is zelfstandig en Dorpsbelang geeft jaar-
lijks financiële steun. Houdt u dat dus even in de gaten. Wat ook opvalt was dat een aantal dorps-
bewoners in de avond de deur - bewust of onbewust - niet opent of dat de bel het niet doet.
Vandaar de oproep om per e-mail of telefonisch wijzigingen door te geven aan de secretaris.
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Communicatie gaat het gemakkelijkst per mail: doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com.
Nieuwe leden ontvangen als welkomstgeschenk een prachtige kleurenfolder van Dorpsbelang.
Op deze manier blijft het ledenbestand ook up to date.



Afhaalmenu’s voor 2 - 3 personen
voor €18,50

Elk weekend een lopend buffet voor € 10,75
(Van tevoren reserveren)

Openingstijden:
Alle feestdagen 11.00 - 22.00 uur. Maandags gesloten

Dinsdag t/m donderdag 16.00 - 21.00 uur
Vrijdag 11.00 - 21.00 uur

Zaterdag en zondag 11.00 - 22.00 uur

Nieuwestraatweg 2, 9061 CL Gytsjerk (Giekerk)
Tel. 058 - 2563820 * www.orientalgiekerk.nl

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

www.bouwbedrijfvandermeer.nl

* nieuwbouw * verbouw * onderhoud *
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HET VOORTBESTAAN VAN
DORPSKRANT ‘DE EINEKOER’

De redactie van ‘De Einekoer’ bestaat uit zes enthousiaste vrijwilligers die stuk voor stuk veel vrije
tijd steken in het werk dat ‘De Einekoer’ met zich meebrengt De Einekoer bestaat dankzij de op-
brengst van de vaste adverteerders, zoals u die elke maand weer trouw in ons blad kunt vinden.
Daarnaast worden we jaarlijks door Doarpsbelang gesponsord met een bijdrage in de kosten. Het
blad wordt elf keer per jaar uitgebracht en dankzij deze vaste adverteerders én de bijdrage van
Doarpsbelang, kunnen we elke maand de kosten hiervan weer betalen. We kunnen van de op-
brengst precies een jaar rondkomen en houden dan bijna geen reserves over. Verenigingen en
Stichtingen kunnen ons blad kosteloos gebruiken voor het bekend maken van hun activiteiten,
scholen kunnen hun bijdrage kosteloos insturen zodat een ieder weet waar de jeugd zich mee be-
zig houdt op school. We zijn daarom ook erg blij als er middenstanders zijn die een extra adver-
tentie willen plaatsen.

In de beperkte ruimte van de krant plaatsen we verenigingsactiviteiten en persberichten uit de re-
gio, of vermelden het in de agenda. Het bijdrukken van extra pagina’s kunnen we ons financieel
niet permitteren. Voor het plaatsen van een eenmalige advertentie door bedrijven, beginnende on-
dernemers en voor andere commerciële activiteiten vragen we een vastgestelde financiële bij-
drage.

Persberichten worden zoveel mogelijk geplaatst als het activiteiten zijn in de Trynwalden, activitei-
ten buiten de regio hebben we niet voldoende ruimte voor beschikbaar en meestal wordt dit wel in
de actief geplaatst. Het komt wel eens voor dat er activiteiten georganiseerd worden, waar entree
gevraagd wordt. Wij zijn van mening dat dit dan een commerciële activiteit is en vragen dan één-
malige advertentiekosten. Dit geeft soms discussies en het is niet leuk om zo’n confrontatie aan te
gaan, de advertentie niet te kunnen plaatsen, gewoon omdat de andere partij van mening is dat
het beslist geen commerciële activiteit is omdat er door heel veel vrijwilligers aan gewerkt wordt.
Ook komt het regelmatig voor dat beginnende zelfstandige ondernemers beledigd zijn dat er kos-
ten gevraagd worden als ze graag aan hun naamsbekendheid willen werken via ‘De Einekoer’.
Als beginnend ondernemer zit je niet ruim in het geld en soms rekent men er op dat ‘De Einekoer’
een gratis artikel of advertentie plaatst. Helaas hebben wij de maandelijkse kosten en zijn niet in
staat om voor iedereen de kosten op ons te nemen.

Door onze financiën strak te regelen, zijn we in staat dorpskrant “De Einekoer” te laten voortbe-
staan.



kwaliteit
goede service

scherpe prijzen

HHaarrmmeenn  WWeerrkkhhoovveenn
Waling Dijkstrastraat 27, 9061 BM Gytsjerk

Telefoon: 06 15 08 68 42

Tel. 058 - 256 12 79 / 058 - 256 12 13  Rinia van Nautaweg 4c  Giekerk
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THRIMWALDASCHOOL

Rots en Water
Op de Thrimwaldaschool is weer gestart met de cursus
Rots en Water voor alle groepen. Alle lessen worden
gegeven door de eigen leerkrachten, die hiertoe een
speciale cursus hebben gevolgd en jaarlijks bijscholing
krijgen. Als basis gebruiken zij het cursusboek 'Rots en
Water psychofysieke sociale competentietraining, basis-
school schoolbreed' van Nick van Deudekom, Gerle
Ykema en Freerk Ykema. Hierin staan vele oefeningen
voor de groepen 1 en 2, 3 en 4, 5 en 6, 7 en 8. “Het
Rots en Water-programma richt zich op bewustwording
van eigen kracht en mogelijkheden en het vermogen
om met andere mensen samen te spelen, samen te wer-
ken en samen te leven in een snel veranderende, multi-
culturele samenleving.” 
In de schoolvisie van OBS Thrimwalda staat centraal
dat kinderen op school leren. In de schoolgids staat;
'Dit kan alleen wanneer kinderen zich vertrouwd en veilig voelen in hun omgeving.' Rots en Water
sluit hier prima bij aan en draagt hier wezenlijk aan bij. Meer bewegen, waarbij spel en oefening
in een duidelijk pedagogisch concept worden gevat, komt ten goede aan de totale cognitieve en
sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.” Met andere woorden; als een kind zich vertrouwd
en veilig voelt op school, bij de leerkrachten en mede leerlingen, ontwikkelt het zich op alle fron-
ten beter.
Rots en Water is een cursus weerbaarheid. De leerlingen leren in deze cursus het vergroten van
zelfkennis, het zich te verdedigen tegen pesten en geweld, en vooral om met respect met elkaar
om te gaan. Staat rots voor onwrikbaar, water is soepel en meegaand. Water spoelt overal langs,
kan om obstakels heen en zoekt de weg van de minste weerstand. De leerlingen leren het belang
van het goed inschatten van vervelende situaties en hoe daarop verstandig te reageren. 
Op een maandagmiddag woon ik een les Rots en Water in groep 1 en 2 bij. Juf Dieuwke vraagt
alle kinderen de pantoffels en sokken uit te trekken en zachtjes naar het speellokaal te lopen en
gelijk in een kring te gaan staan. Ze vraagt de kinderen met een stap naar het midden van de

Dr. O. Postmastrjitte 6
9061 BK Gytsjerk
Tel.: 058 256 22 71



Janneke
Mulder - Deelstra

R. VAN NAUTAWEG 10
9061 AE   GYTSJERK

TEL.: 058 - 256 12 51

BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK



kring zijn of haar lievelingsdier te noemen. Ze mogen er ook een dierengeluid bij maken.
“Wanneer je niet wilt mag je 'pas' zeggen.” Voorzichtig zegt de eerste kleuter met een bescheiden
stap naar voren, vinger in de mond, “Poes, Miauw”. Alle kinderen doen elkaar na. Juf Dieuwke
geeft aan ook te letten op wat je met je lichaam doet. Het is duidelijk dat niet iedereen van nature
'rots' is. Het is best spannend om in het spotlicht te staan. 
Als iedereen is geweest mogen de kinderen rondlopen en bij 'stop' moeten ze stevig gaan staan.
Maar wat is 'stevig staan'? Juf Dieuwke probeert enkele kinderen omver te duwen; “je staat stevig
als je met je voeten een beetje gespreid, met je knieën iets gebogen en je buik aangespannen
goed op de grond staat”. De kinderen doen goed hun best. 

In de volgende oefening mogen en-
kele kinderen zich aan juf voorstellen;
een goede stevige handdruk en el-
kaar recht in de ogen kijken levert
een belangrijke eerste indruk op.
“Kijk”, zegt juf Dieuwke tegen één
van de kinderen, “ik dacht gelijk, dat
is een leuke meid!” Met een zelfver-
zekerde glimlach gaat ze weer zitten.
In een andere oefening staat het dui-
delijk verwoorden van wat je wilt
centraal: 'Ik wil dat je stopt', 'Wil je
met me spelen?'. Wanneer kijk je blij
en wanneer lach je er beslist niet bij? 

Als afsluiting gaan de kinderen 'pizza bakken'. Twee kinderen zitten in een treintje en tekenen het
'pizza bakken' uit op de rug van de ander. Eerst 'de oven verwarmen' door de handen over el-
kaar te wrijven. Dan de ingrediënten toevoegen. Juf Dieuwke vraagt de kinderen wat ze op de
pizza willen. Salami (rondje met stipjes op de rug tekenen), komkommer (ook een rondje), kaas
(rechthoek) passeren de revue. Eén meisje zegt tomaat. “Dat is ook een rondje met streepjes erin”,
zegt juf. “Nee”, zegt de kleuter, “ik wil de tomaat in stukjes!” Geweldig hoe serieus de oefening
wordt beleefd en uitgevoerd! De ene kleuter geniet van het gekriebel op de rug, de ander vindt het
moeilijker aangeraakt te worden. Alles heeft te maken met vertrouwen geven en het in vertrouwen
nemen.
Juf Dieuwke geeft bij alle oefeningen tijd en ruimte voor de kinderen om na te denken en te voelen.
De vinger opsteken hoeft dan ook niet. Dát is voor de kleuters even wennen! Wanneer iemand de
kring in komt krijgt hij of zij applaus, alsook bij het verlaten van de kring. Het is belangrijk dat de
kinderen zich gewaardeerd voelen en dat de anderen waardering tonen.
Bedankt jongens en meisjes, juf Dieuwke, dat ik er een keertje bij mocht zijn! Ik heb genoten van
de onbevangenheid en tegelijkertijd de ernst van de kleuters in het spel. 

Fiona Boonstra
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www.personaltouchtravel.nl/adviseur/tjitske-koopmans

Tjitske Koopmans
T: 06-25360061
E: tjitske.koopmans@personaltouchtravel.nl



ICHTHUSSCHOOL
Blijven ontwikkelen
Tien jaar geleden reed ik naar de Ichthusschool voor een klikgesprek.
Er kwam een plekje vrij en misschien zou ik daar wel passen. Toen ik
de school binnenkwam, was mijn eerste gedachte dat het wel een kleine school was. Zou ik daar
wel passen. Nu tien jaar later ben ik blij dat ik ja gezegd heb en weet ik dat de grote van de
school niet het allerbelangrijkste is. Er zijn veel facetten die bijdragen aan wat een school is en
wat een school doet. Je hebt betrokken ouders nodig, gemotiveerde leerlingen en enthousiaste leer-
krachten die zich durven blijven ontwikkelen. De afgelopen tien jaar heb ik veel ontwikkelingen
meegemaakt. Toen ik kwam waren we druk bezig met de ontwikkeling van het zelfstandig werken.
Wat zou het mooi zijn als kinderen zelf aan de slag konden en ook leerden dat ze zichzelf tijdelijk
moesten redden zonder de hulp van de leerkracht. De ontwikkeling die daarop volgde was die
van het coöperatief leren. Kinderen in kleine groepjes samen laten werken aan een taak met een
gezamenlijk doel. Samen kunnen kinderen namelijk meer dan alleen. 

Er kwam een doorlopende lijn van groep 1 t/m 8 in de weektaak. Weektaken werden steeds meer
op het niveau van het kind gemaakt. We kregen kieskasten en gingen kijken naar de interesses
van de leerlingen. De een heeft meer met natuur en de andere houdt van rekenen.  Al deze ontwik-
kelingen hebben bijgedragen aan het feit dat we op een gegeven moment ervoor kozen een
Daltonschool te willen worden. Een school waar kinderen zelf hun taken kunnen organiseren bin-
nen de gestelde eisen, waar kinderen samen werken en rekening leren houden met elkaars
(on)mogelijkheden. Waar kinderen zelfstandig kunnen werken op hun eigen tempo en op hun ei-
gen niveau en de school waar leerlingen en leerkrachten kritisch naar zichzelf kijken door te reflec-
teren. En op dit moment zijn we druk bezig met de ontwikkeling van de Ipad in de groep.
Kinderen kunnen zich zo nog veel meer op hun eigen niveau ontwikkelen aan de hand van indivi-
duele ontwikkelingsplannen. Het is belangrijk dat we meegaan met de tijd en dat we ons blijven
ontwikkelen. Ik ben dan ook heel benieuwd hoe het onderwijs op de Ichthusschool er over 10 jaar
zal uitzien.

Jacqueline Dijkstra
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Renie Jouta
Rinia van Nautaweg 63
9061 AD GYTSJERK
(058) 256 31 51
info@joutacoaching.nl
www.joutacoaching.nl
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NIJS FAN IT BEUKERSPLAKJE

De skommels fan It Beukersplakje (prachtich boartersplak yn Gytsjerk, tusken de hûzen fan ’e
Frisius-, van Meijer- en Ulbe van Houtenstrjitte) wienen oan ferfanging ta, en dêrom is der in nij bo-
arterstastel mei netskommel, skommels en glydsbaan kaam. Jantje Beton levere foar dit doel in by-
drage fan tûzen euro. 
De ynkomsten fan It Beukersplakje besteane normaal wei út kontribúsje fan de eigners, dy’t om it
boartersplak hinne wenje en donateurs dy’t it in waarm hert tadrage. Al jierren rinne de bewen-
ners fan dizze buurt in kollekte foar Jantje Beton yn Gytsjerk, om wat ekstra sinten op te skarreljen.
De helte fan dizze opbringst komt rjochtstreeks werom by It Beukersplakje. Fan dit jild moat it boar-
tersplak troch de eigners ûnderhâlden wurde en kin fersliten spul ferfongen wurde. 

“Tige wiis binne wy mei ús nij tastel en dizze ekstra donaasje fan Jantje Beton” seit penningmees-
ter Edwin Kronemeijer. “Dat de kollekte fertuten docht, mei dúdlik wêze, no’t It Beukersplakje -neist
de helte fan de opbringst fan de kollekte- in knappe ekstra donaasje fan Jantje Beton krigen hat.”
Tank oan Bart en Peter Bakker, dy’t it tastel makke ha. Tank oan de famylje Lekkerkerk, dy’t spon-
soare hat mei rubberen matten foar ûnder it tastel. Tank ek oan ús nije aktiviteitenkommisje, dy’t in
feestlike iepening organisearre mei spultsjes, kofje, ranja en wat lekkers foar âlders, pakes en bep-
pes en harren bern. Wy hâlde sa in moai, feilich plakje foar ús bern om bûten te boartsjen. 

Ast ek graach meidraaie wolst yn’e gesellichheid fan It Beukersplakje, kinst belje as maile nei
info@beukersplakje.nl. Sjoch ek ris op ús webstek: www.beukersplakje.nl.

'waarme wintergroeten', Ut namme fan it bestjoer fan It Beukersplakje

Gezina van der Zwaag



Kaashandel v.d. Wal - Garyp - Tel. 0511 52 15  50

Hoog in kwaliteit, laag in prijs.
Ruime sortering binnen- en buitenlandse kaassoorten.

Ook zijn wij ruim voorzien van dieet-soorten.

ALLES 1e SOORT EN VERS VAN HET MES

Bloemisterij
A. Koolhaas en Zoon

Folgerenlaan 84, Drachtster Compagnie

Tel. 0512  34 18 28

* Bestrating & sierbestrating
* Tuinaanleg & -onderhoud
* Takversnippering
* Voor bedrijf & particulier
* Onderhoudscontracten

Minikraan verhuur

vanaf 70 cm breed!!



PUZZEL
In deze puzzel heeft het eerste woord drie, het tweede drie, het derde vier en het vierde tien letters.
Het woord van tien letters wordt gevormd uit de voorgaande drie woorden.
De eerste letters van de woorden in de laatste kolom vormen achter elkaar gelezen een gezegde.

Omschrijving:
1. onbep voornaamwoord – snijwerktuig – herkauwer ------- unaniem.
2. hert – vrouwelijk schaap – beest ------- eigeel.
3. hoofddeksel – vod – uitgebakken stukje spek ------- naturist.
4. spinnenweb – vat – jongensnaam ------- verwaandheid.
5. Engelse titel – gravure – zandheuvel ------- donkerte.
6. lidwoord – gezichtsorgaan – oude munt ------- eega.
7. grof – betovering – oogmerk ------- agrariër.
8. tennisterm – bergplaats – herkauwer ------- deel van Gelderland.
9. metaal – plaats in N. Brabant – rivier in Spanje ------- tegenstander.

10. opschudding – Europeaan – korf ------- terechtwij-
zing.

11. titel – wetering – getal ------- piloot.
12. ventilator – opening – werkhemd ------- achteruit-

gang.
13. clown – golfterm – schiettuig ------- moeder-

koek/placenta.
14. hondachtige – naaldboom – twijg ------- nectar.
15. noest in het hout – toef – rivier in Spanje -------

broodsoort.
16. lor – boos/kwaad – ploegsnede ------- familielid.
17. koning – atoom – afmeting ------- ondervrager bij

examens.
18. lof – troef negen – zeepost ------- brandverven.
19. kippenloop – mannetjesbij – aanschaf ------- wal-

visachtige.
20. graszode – een weinig – lied ------- antenne.
21. onheilsgodin – aap – rietvoorn ------- toehoorder.
22. bedorven – houding – geleedpotig dier ------- be-

zieler.
23. rivier in Nederland – honingdrank – gelooide

huid ------- laboratoriumkolf.
24. kielwater – gard – trek/ruk ------- aula.
25. deksel – rivier in Utrecht – best/braaf ------- nobel.
26. levervocht – smal/nauw – vervelend ------- naar-

mate.
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Rinia van Nautaweg 33 | postbus 3 | 9060 AA Giekerk 
(058) 256 18 69 | info@rjdeboer.nl | www.rjdeboer.nl

Sinds 1933 adviseurs in verzekeringen, 
financieringen, hypotheken, bedrijfskredieten, 
oudedagsvoorzieningen en spaaradviezen.
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Oplossing  novemberpuzzel

OUD PAPIER
Op de volgende dagen wordt er weer ingezameld:

Vrijdag 12 december en zaterdag 13 december 2014

Vuistregels om het inzamelen zo eenvoudig mogelijk te maken: bundel het papier, doe het in
dozen (géén plastic zakken) en plaats het aan de straat. Tempex of ander plastic materialen
worden niet meegenomen! Op straat: Wilt u het papier zoveel mogelijk op de containerplaat-
sen bijeenzetten? Bij de container: het papier zo ver mogelijk achterin opstapelen. Dit be-
spaart de oud papierinzamelaars (vrijwilligers) enorm veel werk.

Bij slecht weer vragen wij u het papier NIET EERDER dan de aangegeven tijd
(vrijdags vanaf 17.00 en zaterdags vanaf 9.00 uur) buiten te zetten. Nat pa-
pier is moeilijk te verplaatsen! Wij willen u ook vragen het papier in uw straat
zoveel mogelijk bij elkaar te zetten, dit maakt het voor de papierinzamelaars
makkelijker.



Timmer- & Afbouwbedrijf 

P. Bakker

De Barte 2, 9061 DK Gytsjerk
Tel. 06 - 50 52 04 04
Tel./Fax. 058 - 256 33 99
timmerbedrijfpbakker@chello.nl
www.timmerbedr ijf pbakker.nl

- Verbouw

- Nieuw bouw

- Onder houd

- Badkam ers

- Tegelwerk



DE PEN 

Beste dorpsgenoten. 
De pen kregen we van onze schoondochter Ineke Hartwig-Ponne.  Wij zijn Anton
en Klaske Hartwig. Heel bijzonder dat wij elkaar hebben ontmoet, terwijl onze
wiegjes zo ver van elkaar verwijderd waren (Pekalongan op Java en Witmarsum
op de klei) en wonen sinds 1977 met veel plezier in de Ulbe van Houtenstrjitte 96.
Aan de rand van het dorp met een weids uitzicht over het gebied van het Fryske Gea. We hebben
twee  zonen, die niet meer thuis wonen. Theo studeert HBO-V en woont in Groningen. Thijs woont
in Gytsjerk samen met Ineke en dochtertje Mirthe. Thijs werkt als ict-er  in Leeuwarden bij een groot
verzekeringsbedrijf.
Anton is pas met pensioen, en is nu al weer 10 jaar huis-
man. Daarvoor  werkte hij een lange tijd in het onder-
wijs. Ik ben 10 jaar leerkracht in Oentsjerk geweest.
Toen onze zoon Theo geboren werd, was het nog niet
de gewoonte om parttime te kunnen werken.
Kinderopvang bestond in die tijd nog niet. Na twee jaar
kregen we Thijs erbij. Kinderen opvoeden en af en toe
invallen op verschillende scholen, als er een leerkracht
ziek was. Zo blijf je feeling houden met je beroep. Sinds
1995 werk ik met veel plezier op de Alpha school in Ryptsjerk. Eerst parttime en sinds 7 jaar full-
time. Eerst in groep 7 en 8, daarna in groep 3 en 4. De krimp heeft ook Ryptsjerk bereikt en sinds
2 jaar draai ik nu  de  groepen 4, 5 en 6.
Wat we samen als passie delen is de natuur: fietsen, wandelen en observeren van dieren. Anton
werkt als vrijwilliger bij Staatsbosbeheer in het Lauwersmeer gebied. Hij komt elke dinsdag met
mooie verhalen thuis. Als hij vertelt over: ik heb de vliegende deur gezien, dan weet ik nu dat hij
het heeft over de zeearend. Hij heeft ook heel veel jaren meegedaan aan de nazorg bij de
Fûgelwacht. Later werd dit vogels tellen in de winterperiode voor het Sovon. We hebben 11 jaar
een dwergkonijntje in huis gehad. In het voorjaar wilde ze graag naar buiten en gaf dit aan door
op de keukenmat te gaan zitten. Eenmaal in de tuin werd een mooie plek uitgekozen om een hol te
graven. Dit hol werd een keer, later in het seizoen, als kraamkamer van een egeltje in beslag ge-
nomen. We hebben gezien hoe de jongen steeds een stukje verder van het hol de wereld gingen
verkennen. Gingen ze iets te ver, dan knorde moeder egel en moest de ondernemende jeugd weer
naar binnen. Na 4 dagen vertrok moeder egel met haar 4 jongen  en zagen we hen niet meer te-
rug. Een paar jaar geleden was er een egelnest in de varens. Deze egel heeft ons laten zien hoe
ze haar jongen zoogde. Op een ochtend lag ze voor de varens met nog een jong die probeerde
te drinken. Ze ging die dag dood en wij zaten met 5 jonge egeltjes. De dierenambulance heeft de
egeltjes opgehaald. Ze vertelden dat moeder egel aan longworm was doodgegaan. De jonge
egeltjes gingen naar de opvang in Ureterp. Na een telefoontje hoorden we dat het gezonde egel-
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Notenpasta’s
noten en

zuidvruchten

Kloosterman
Reform- en

Natuurvoeding

R. v. Nautaweg 35, Gytsjerk
058 - 256 12 82

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



tjes waren. Ze zouden na de winter weer in de natuur teruggezet worden. We hadden diep re-
spect voor moeder egel, die tot aan haar dood voor haar jongen bleef zorgen. Na die tijd hebben
we weleens gedacht dat ze met opzet voor haar hol ging liggen om aan ons duidelijk te maken:
neem het nu maar van mij over. Maar ja, dat zijn natuurlijk menselijke gedachten.
Rondom ons huis is er veel te zien: prachtige luchtdans shows van enorme groepen spreeuwen.
Spechten die hun jongen voeden met lekkers uit de vogel pindapot. We weten nu het verschil tus-
sen het mannetje, vrouwtje en het jong. De pindapot is ook favoriet bij : koolmeesjes, pimpelmees-
jes, kauwtjes, mussen. De vinken lusten graag zonnebloem pitten.  Houtduiven, tortels komen
graag een graantje meepikken. In de lente wachten we op de zwaluwen, die vaak hun nesten bou-
wen in de nok van ons dak. Schitterend om te zien als de jongen worden aangemoedigd om uit te
vliegen. Lukt dit dan worden ze met veel enthousiasme begroet in de grote groep. Wat is er nog
meer te zien: staart- mezen, tuinfluiters winterkoninkjes een verdwaalde houtsnip, goudhaantjes.
Tegenwoordig vliegen, weer twee keer per dag, enorme groepen ganzen over. Echt een prachtig
gezicht en gehoor, dat bij de herfst en winter hoort. In onze achtertuin zien we elke dag wel 30
mussen, 9 tortels die ook regelmatig samen met de merels een duik nemen in de waterbakken.
Wat een gespetter, soms zitten ze wel met 8 tegelijk in bad. En ook onze vaste kikker ( waar die
van leeft en woont is ons een raadsel) neemt regelmatig een duik in het bad. Sinds een paar we-
ken  komt er 2 x per dag een verdwaalde postduif zijn maïs korrels en rijst ophalen. Ook de sper-
wer laat regelmatig zien dat hij/zij aanwezig is. Soms kom je thuis met als verrassing een krans
van veren in het grasveld. Dan is er weer een vogel opgepeuzeld, meestal een tortelduif.  ’s
Avonds vliegt er vaak een uil voor ons huis langs. We genieten van alle dieren die we vanuit ons
huis kunnen observeren. Zelf zijn we eigenlijk ook wel huismusachtig. Oftewel we zijn niet zo
avontuurlijk ingesteld en zijn het liefst gewoon thuis.
Maar het grootste geluk dat in ons leven is gekomen, is onze kleindochter Mirthe. De schommel
hangt in de achtertuin. Het is geweldig om haar te zien opgroeien. Elke keer als we haar zien is er
weer iets nieuws in haar ontwikkeling. We wachten met spanning af wat het eerste woordje wordt
en wanneer de eerste zelfstandige stappen gezet worden. We hopen dat het winkelcentrum gauw
wordt vernieuwd, want dit dorp verdient een mooi centrum. Dit is ook een beetje eigenbelang,
want we willen graag nog heel lang in dit mooie dorp blijven wonen.

De pen geven we door aan Ties en Marion van Valen.

Speedy  (Geschilderd 
door Jessie van Koningsveld)
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PLYSJEMAN  A. LOUWSMA FAN
GYTSJERK, IN FOTO UT 1932                                                                                                   

foto fan Tabe Antonides. 

Dizze foto is nei it skynt makke by it Skeanpaad oan
‘e Canterlânswei. De manspersoan op ‘e foto, plysje
Louwsma út Gytsjerk, hat grif even op besite west by
de minsken yn it hûske op ‘e eftergrûn en wylst der
oer it plankenbrechje stapte wie der in fotograaf dy’t
him ‘e foto sette. En it waard net sa’n houten posear-
foto, mar in foto mei in rinnendewei, piipstopjende
plysjeman yn unifoarm. Foarhinne, en dan ha wy it
oer de Franske tiid oant 1942 ta, hiene wy yn ús lân
gemeentefjildwachters foar de lytse fergripen en ryksf-
jildwachters foar de grutte fergripen. Ljouwert wie it
distrikt fan werút  90  ryksfjildwachters harren wurk
diene yn Fryslân, wylst  eltse gemeente yn elk doarp
saneamde  gemeentefjildwachters yn tsjinst hie, dy’t
meastentiids (onbezoldigd/ûnbetelle) ryksfjildwachter
neamd waarden. Men krige dus wol de namme en it
foech fan ryksfjildwachter en yn ‘e kranten waard dit
wurd ek meastentiids brûkt, mar de útbetelling wie as
gemeentefjildwachter.

De gemeentefjildwachter wie meast net oerdúdlijk in fakbekwame plysjeman. Dat kaam benammen
om’t  de gemeente fan miening wie dat yn prinsipe eltsenien dy’t leze en skriuwe koe en fan ûnbe-
sprutsen gedrach wie, as fjildwachter beneamd wurde koe. It ynkommen fan de fjildwachter wie
lykwols  leech en mei syn gewoanwei  ôfdroegen unifoarm twong er oer it generaal net folle ûnt -
sach ôf.  De byfertsjinsten stelden fakentiids it ferskil yn  lean fêst fan de fjildwachters. Wie men
dêrnjonken ek boade en opsichter yn tsjinst by de gemeente dan gong it jierlean omraak de hichte
yn.  Fan de tritiger jierren ôf wie it ek gebrûklik de gemeentefjildwachter yn te setten as earmelju-
besiker  en kontroleur. 
Plysje Anne Louwsma  kaam yn 1928 fan Holwert nei de Trynwâlden en men wie al rillegau tige mei
him ynnaam. Hy stie bekend as in man wêrt men respekt foar hie, immen dy’t wat der op syn paad
 tsjin kaam rjochtfeardich beoardielde. Dat wie by in soad oare fjildwachters  dúdlik net it gefal.
Woerden yn Hollân wie syn earste plak as gemeentefjildwachter. Mar lang duorre it dêr yn
Woerden net, want syn frou waard sa ûnwennich fan it heitelân, dat se ferfarden nei Balk, wêrt it
plak fan plysjeman fakant wie.
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Doe’t de foarsjenningen as gemeentefjildwachter wat ferromden, sollisitearre Louwsma as (ûnbe-
telle) ryksfjildwachter yn 1924 nei Holwerd. It waard syn tredde stânplak as gemeentefjildwachter.
Dit duorre lykwols  net botte lang, want dochter Ina koe net oer de seelucht,  sadat nei fjouwer jier
it foar de famylje Louwsma wer op in ferhúzjen oan gie en no nei de Trynwâlden. De Louwsma’s
kamen doe te wenjen oan ‘e Canterlânswei nr 13, it lettere winkelpand fan Ype Sijperda. Yn
1937 krige Anne Louwsma in oanstelling as plysjeman yn Ljouwert en wenne yn Huzum. Tidens de
oarlochsjierren wie der warber by it parket yn Ljouwert 

Dochter Ina waard berne yn Woerden, troude letter mei Bonne Antonides en wennet noch altyd yn
Gytsjerk.

Hjirûnder steane noch twa kranteberjochten oer plysje Anne Louwsma

Dirk Laverman. email: dirklaverman@hotmail.com
Mei dank oan Ina Antonides-Louwsma en Tabe Antonides
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BELEEDIGING.
Jan� F.,� boerenknecht,�26� jaar,� te� Oenkerk,� heeft
den� rijksveldwachter� A.� Louwsma� aldaar� belee-
digd,�toen�deze�een�onderhoud�met�hem�wilde�heb-
ben�over�het�betalen�van�een�geldboete�en�hem�de
dagvaarding� beteekende� #).� Verdachte� zegt� zich
toen�wat�zenuwachtig�te�hebben�gemaakt.
Eisch:� � f� 15�boete�of�15�dagen�hechtenis;� vonnis:
ƒ 15�boete�of�5�dagen�hechtenis.
Leeuwarder�courant�13�april �1932

#)�Een�dagvaarding�betekenen�=�een�dagvaarding�be-
kendmaken/overhandigen�(dl)

Op het laatste oogenblik gered 
De� rijksveldwachter� Louwsma� te�Huizum� en� zijn
twaalf jarige�zoon�zijn�gisteren�bijna�het�slachtoffer
geworden� van� het� ijs.� Tegen� het� vallen� van� den
avond�begaven�zij�zich�te�voet�op�het�ijs�van�de�vrij
breede�Greuns,��met�de�bedoeling�naar�den�anderen
oever�over�te�steken.�Blijk baar�wisten�zij�niet,�dat
een� poosje� geleden� een� ijsbreker�door� het� water
was� gegaan,� die� een� vaargeul� had� gemaakt.
Pardoes�liep�het�tweetal�in�de�geul.�Vader�en�zoon
grepen�elkander�vast�en�schreeuwden�om�hulp.�Zij
trachtten� zich� in� het�diepe�water�aan� den�ijsrand
vast�te�houden,�doch�deze�brokkelde�telkens�af.�Op
dat�oogenblik �was�het�zeer�stil� in�den�omtrek.�Het
zou�er� slecht� voor� de�drenkelingen� hebben� uitge-
zien,�indien�niet�de�ijsbreker�was�komen�aanvaren.
De�opvarenden�zagen�in�het�schijnsel�van�hun�lam-
pen�iets�in�het�water�bewegen.�Toen�zij�goed�gin-
gen�opletten,� hoorden� zij� ook� hulpgeroep.�Direct
sprongen�een�paar�knechts�op�het�ijs�en�liepen�naar
den� ijsrand.� Zij�mochten� het� geluk� smaken� vader
en� zoon� op� het� uiterste� oogenblik � te� redden.
Leeuwarder�courant�3�februari��1937



SOLDAAT
AUTOSCHADESPECIALIST

NIEUWESTRAATWEG 67 - 69
9061 CM GYTSJERK
TEL.: 058 256 12 45
FAX.:058 256 19 99

Voor al uw bloemwerk

Bloemenboetiek

F.C. van Vliet
Rinia van Nautaweg 44c - Gytsjerk

Tel. 058  256 14 82

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.



LANG LEVE DE FIETS!

Op de mooie dagen van deze eindeloze nazomer,
heb ik menig fietser voorbij zien komen. Even erop
uit en genieten van de omgeving. Vaak mensen die
uit de stad richting de Trynwâlden komen. Hier is het
rustig, veel mensen pikken onderweg een terrasje
aan de Canterlandseweg. Ze zitten in het zonnetje en
hebben oog op hun fiets, die even in de rekken is ge-
parkeerd. Daar is altijd wel plek, net zoals bij de bus-
halte, waar ook altijd plek is en er zweven geen fiets-
wrakken rond. Zogenaamde weesfietsen, die hebben
we hier ook niet in het dorp. Misschien in onze provinciehoofdstad wel, maar hier in het noorden
zal het wel wat meevallen, denk ik. In Leeuwarden zijn enkele gratis fietsstallingen, in Groningen is
bij het station een flinke grote fietsenstalling. 
Dan komt het nieuws dat er in Utrecht een gigantisch grote stalling gebouwd zal worden. Te begin-
nen met plaats voor 12.000 fietsen en hopelijk in 2018 voor 33.000 fietsen. Het zal de grootste
van de wereld worden. (het lijkt Amerika wel – The World Greatest -) In het westen van het land
zijn er veel geparkeerde fietsen. De ene fiets is de andere niet. Je hebt gevaarlijk geparkeerde fiet-
sen, fout geparkeerde fietsen, weesfietsen en fietswrakken. 
Daar is een beleid voor gemaakt. Er is een Handboek Weesfietsen van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu of het format Handhaving op het Fietsparkeren. 
Gelukkig hebben wij dat hier niet nodig. Hier wordt goed voor fietsen gezorgd.  Baukje van der
Meulen heeft bij gebrek aan weesfietsen zich ontfermd over een weduwe. De fiets is voorzien van

een likje roze verf en ziet er
fleurig uit. De weduwe staat
geparkeerd tegen de gevel
van het huis. De mensen op
het terras aan de overkant,
zullen straks weer op hun fiets
stappen om verder te gaan.
De Roze Weduwe blijft waar
ze is, ze zet dáár de bloeme-
tjes buiten. Ze heeft het naar
haar zin.

Jaqueline Fournier
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IJSCLUB GYTSJERK IS 
VOLOP MET VERNIEUWING BEZIG!

Verbouwing: Sinds kort zijn een aantal vrijwilligers gestart met de verbouwing van het ijsbaan-
huisje. Het huisje krijgt een grotere vloeroppervlakte en een overdekte veranda! Hopelijk mogen
vele schaatsers en toeschouwers aankomende winter hiervan genieten.
Contributie: Vanaf november zullen de bestuursleden weer langs komen om de jaarlijkse contri-
butie te innen en uw abonnementskaart af te leveren. Dit jaar zullen we u ook vragen om een een-
malige machtigingskaart in te vullen, zodat we de jaarlijkse contributie van november 2015 auto-
matisch kunnen afschrijven.
Alvast dank voor uw medewerking!
Meer informatie kunt u vinden op onze website www.ijsbaangytsjerk.com.

Met vriendelijke groet,
Nynke Hartman, Secretaris ijsbaan Gytsjerk

EEN GEZELLIG AVONDJE UIT???

Kom (opnieuw) kijken naar Toneelvereniging SABEARE!!! Even een update van Toneelvereniging
Sabeare. We zijn er uit. Na enig inlezing heeft het bestuur samen met de spelers een keuze ge-
maakt. Dit jaar staat Sabeare op het toneel in Kafee It Wapen fan Fryslân in Oentsjerk.

De speeldata zullen zijn woensdag 15, vrijdag 17 en zaterdag 18 april 2015. Er wordt druk ge-
repeteerd en wij kunnen wel zeggen dat het weer een grappige, uitdagende, leuke en bizarre uit-
voering wordt. We verklappen niet te veel, maar in de volgende Einekoer komen we er even op
 terug. Al een beetje nieuwsgierig geworden of gewoon toneelliefhebber? Noteer in ieder geval al-
vast de data. We repeteren intussen verder en hopen op veel belangstelling onder de noemer:
Zeker niet schromen en gezellig naar SABEARE komen. Wij rekenen op de inwoners van
Trynwâlden.

Groetjes SABEARE!!!

De Einekoer

37



Dames- en 
Herenkapsalon 

Vonk
R. van Nautaweg 44c

Gytsjerk 
Telefoon 058  256 14 82

SSSS pppp eeee cccc iiii aaaa llll iiii ssss tttt     iiii nnnn ::::
* Rauwkosten

* Gesneden groenten

* Fruitstukken

* Exotisch fruit

* Salades

Wij be zorgen gratis in de Try nwâlden

Rinia van Nautaweg 44-D Gytsjerk 
Tel. 058 256 11 61

KIJK EENS
WAT VAKER

IN DE SPIEGEL
VAN

DE KAPPER

• ontwerp / advies

• tuinaanleg / onderhoud

• beheer klein- en grootschalig groen

KANTO0R:
Rinia van Nautaweg 2c,
GYTSJERK

POSTADRES:
Postbus 73, 
9062 ZJ Oentsjerk
Tel. 058  256 17 03
Fax 058  256 16 67

Witgoed service de Wâlden
Reparatie en installatie van al uw witgoed
ook voor het inbouwen van uw keukenapparatuur

G. Terpstra
06 - 301 222 35
wsdewalden@gmail.com
nieuwestraatweg 87, 9061 CN Gytsjerk



SLINGER OM ’E SLEEF

Naast alle stamppotten die worden gegeten in december is het misschien
lekker om eens deze lasagne (met veel verse producten) klaar te maken.
Dit recept is jaren geleden door mijn moeder uit de Libelle gevist en in-
middels zijn er een aantal ingrediënten aan toegevoegd die wij lekker
vinden. Wanneer mijn broers eens thuis komen te eten vinden ze het
heerlijk om deze maaltijd voorgeschoteld te krijgen. Dus ik hoop dat ook
jullie het goed zal smaken!

Lasagne
Benodigdheden (voor ten minste 5 personen): 1 bakje champignons, deze in plakjes gesneden; 2
à 3 teentjes knoflook, in stukjes gesneden; 1 courgette in stukjes; 1 klein blikje maïs; 1 ui, gesnip-
perd; plantje basilicum; 3 zakjes Pardano kaas; scheut olijfolie; 1 pakje Honig lasagne bladen; 1
liter tomatensap (liefst met basilicum); 1 tuinkruiden bouillonblokje + een kopje water; 350 gram
rundergehakt licht gekruid (hier nog een beschuit en een beetje ketjap door kneden); 1 pakje
Honig bechamelsaus + 500 ml melk; je kunt ook kant en klare bechamelsaus krijgen of zelf de be-
chamelsaus maken (zie internet)
een oven + een grote ovenschaal + een grote koekenpan/wok met een deksel

Bereiding:
Kneed het gehakt met de ketjap en de beschuit. Doe een scheutje olijfolie in de pan en bak het ge-
hakt rul, voeg vervolgens de champignons toe en bak deze mee tot ze lichtbruin gekleurd zijn. Dan
voeg je de ui en de knoflook toe en dit bak je zachtjes mee tot de ui glazig is. Voeg de courgette
en de uitgelekte maïs toe, daarna verkruimel je het bouillon tablet erover en schenk je het water er-
bij. Dit 5 minuutjes laten pruttelen met het deksel erop. Vervolgens kun je de tomatensap, 2 zakjes
kaas en flink wat basilicum toevoegen. Dit laat je eventjes verwarmen en ondertussen kun je de be-
chamelsaus maken (volg instructies op het pakje). 

Nu kan de ovenschaal gevuld worden:
De oven voorverwarmen op 175 graden. Bedek de bodem met een laagje van het gehakt meng-
sel, dan met een laagje lasagne bladen, dan weer een laagje gehakt, dit herhaal je tot de schaal
gevuld is. Schenk dan de bechamelsaus erover en strooi het laatste zakje kaas eroverheen. 
25 minuutjes in de oven en klaar is je lasagne! Eet smakelijk! (hoop ik)
Omdat wij dit al vaak hebben gegeten met de familie IJsselmuiden leek het mij leuk om één van
hen te vragen voor het volgende recept in 'de slinger om 'e sleef'. Ik geef de sleef door aan Joost
IJsselmuiden. 

Groetjes Julia Smit 

De Einekoer

39



aan de:
Rinia van Nautaweg 60
9061 AJ Giekerk
Tel.: 058 256 13 32

met een:
• postagentschap
• schoonheidssalon
• en depositair van

foto Quelle

HHeett  jjuuiisstt ee aaddrreess  vvoo oorr::
• diverse dranken/wijnen/cadeaus
• relatie-/kerstgeschenken
• stoelen/taps/statafels
• partyservice
• diverse aanbiedingen

Canterlandseweg 2c • Giekerk
Tel. �058� 256 35 91

Voor alles in kannen en kruiken



JAN KETELAAR IN GYTSJERK

beeldend kunstenaar uit Drachten in de Martinuskerk
Op vrijdag 12 december aanstaande, ’s avonds om 19.45 uur, komt
Jan Ketelaar (1958) spreken in de Martinuskerk aan de Canterlandse
Weg 63. Hij vertelt over zijn werk en leest ook enkele van zijn gedich-
ten voor. Hij werkt in zijn bedrijf, De Potzenmakerij in Drachten. Hij
werkte jaren in de grote loods waar dominee Jan Hofstra (momenteel
ook predikant van de PGT(rynwâlden) ook zijn antieke autobussen
heeft staan. 
Ketelaar noemt zich – voor zijn poëzie- ook potzenmaker. Hij maakt
deel uit van een collectief. “We proberen serieuze grappen te maken.
Dat lukt niet altijd, soms wordt het ook gewoon mooi. Dat is geen ramp
hoor.” Zijn beelden in metaal of marmer zijn op diverse plekken in
Nederland geplaatst, onder meer ook in toegepaste vorm in

Leeuwarden vóór de Bibliotheek (zitbank in bladvormen rond de boom bij de bushalte). 
Sommige werken krijgen ook titels mee zoals "Vergeef ons heden ons dagelijks brood." bij drie
vissen op een stellage buiten. Of  “Lust tot vroomheid’’ bij een zittende biddende vrouw. Of bij een
beeld van drie vrouwen op een parkbank  “De nacht was zo warm’’. Zijn werk varieert van heel
groot tot betrekkelijk klein. 
Jan Ketelaar spreekt in het kader van de PGT- activiteit ‘’Gesprek met een kunstenaar’’.
Gespreksleider: Tjitte Wierdsma. De toegang is vrij en de kerkdeur is open vanaf 19.30 uur.
Iedere belangstellende is van harte welkom.
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Team 

Trynwâlden e.o

tel. 06 - 83799488

Verpleging en verzorging thuis, 

ook in uw dorp.



SINTERKLAASINTOCHT GYTSJERK

Zaterdagmiddag rond
13.00 uur liep de spanning
behoorlijk op in de haven
van Gytsjerk! Er stonden na-
melijk veel kinderen te
wachten op Sinterklaas en
zijn Pieten. Maar in de
verte zagen ze een klein
bootje aankomen, met aan

boord alleen maar twee paniekpieten. Deze twee Pieten vertelden de kinderen dat Sinterklaas en
de andere Pieten verderop bij de Kleine Wielen vast zaten met de grote pakjesboot. DJ Hans
Postma probeerde de paniek te sussen door oplossingen met de kinderen te bedenken. De brand-
weer bellen leek een goed idee! Zo gezegd zo gedaan… Al binnen een paar tellen hoorden ze si-
renes en daar kwam de brandweer al aan gereden! Gelukkig hadden de brandweermannen

Sinterklaas, de drie Pieten en de cadeautjes kunnen
redden.
De kinderen gingen in optocht achter de brandweer-
wagen naar Brasserie de Canterlanden, waar DJ
Hans Postma de stemming er goed in wist te krijgen.
Sinterklaas werd toegezongen en de Pieten strooiden
er lekker op los! Sinterklaas heeft ook de prijzen uit-
gereikt voor de kleurwedstrijd.

De volgende kinderen wonnen een prijs:

- Jens ( groep 1) en Milan (groep 2) en Mirthe (groep 5)  van de Ichthusschool  en 
- Marle (groep 3) en Sophie (groep 4) van de Thrimwaldaschool.

Sinterklaas kreeg ook nog zelfgemaakte cadeaus aangebo-
den door de kinderen van groep 1 t/m 4 van de beide
scholen. Om 14.45 uur zwaaiden ze Sinterklaas en zijn vijf
Pieten weer uit. Het was al met al een geslaagde en feeste-
lijke middag. Alle sponsoren en vrijwilligers die hebben
meegewerkt, hartelijk dank!

Groeten van de Sinterklaascommissie
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VOOR ERFAANLEG ROND VOOR ERFAANLEG ROND 
UW WONING OF BEDRIJFUW WONING OF BEDRIJF

Voor prijsopgave of advies kunt u contact opnemen:
Trynwâldsterdyk 2a, Giekerk Tel.: 058 256 15 12 • Fax: 058 256 33 82

Ook�verko op�van�materialen �zoals:
- betontegels - straatzand
- betonsteen - teelaarde
- opsluitbanden - gebakken steen



PREEKROOSTER DECEMBER
dag datum tijd plaats voorganger bijzonderheden
zo 07-12-2014 09.30u Ontmoetingskerk H. Vlasman tweede advent, JOP

11.00u Readtsjerk I. Verburg
zo 14-12-2014 09.30u Aldtsjerk I. Verburg derde advent 

09.30u Oentsjerk H. Vlasman derde advent 
zo 21-12-2014 09.30u Ontmoetingskerk Y. Slik, Balk vierde advent

10.00u Heemstra State G. van der Galiën vierde advent
19.00u Oentsjerk G. van der Galiën vesper

wo 24-12-2014 19.00u Wyns I. Verburg kinder-kerstviering
24-12-2014 22.00u Ontmoetingskerk H. Vlasman kerstnachtviering

do 25-12-2014 10.00u Oentsjerk J.Hofstra eerste kerstdag, sectie O+G
Aldtsjerk I. Verburg

vr 26-12-2014 10.00u Ontmoetingskerk H. Vlasman kinderkerstviering voor
jong en oud

zo 28-12-2014 09.30u Gytsjerk H. Vlasman
28-12-2014 09.30u Aldtsjerk J. Hofstra

wo 31-12-2014 15.00u Heemstra State G. van der Galiën
19.30u Oentsjerk G. van der Galiën oudejaarsdienst
19.30u Aldtsjerk I. Verburg oudejaarsdienst G + O

gedachtenisdienst
voor meer informatie zie de website www.pgtrynwalden.nl
Voor de wekelijkse weblog, kijk op: www.pgtrynwalden.nl

03 Gespreksgroep 55; Heemstrastate Oentsjerk, 10.00 uur
03 Ouderensoos Gytsjerk; Ontmoetingskerk Oentsjerk, 14.00 uur/ contact: 058 2562969
11 Kerstworkshop; Florahoek in Hurdegaryp
12 Stichting Faridpur Kerstmarkt; Zorgboerderij ‘it Aventoer’, 10.00 tot 21.00 uur, Oentsjerk
12 /13 Oud Papier
12 Poëzie/potzenmaker Jan Ketelaar Martinuskerk Gytsjerk. Gespreksleider Tjitte Wierdsma,

19.45 uur
17 Ouderensoos Gytsjerk; Ontmoetingskerk Oentsjerk, 14.00 uur / contact: 058 2562969
17 Breicafé; Wapen van Friesland, 19.00 uur, Oentsjerk
18 Muzikale Midwinteravond; ‘De Trochreed’ Readtsjerk, 19.45 uur
20 Tryn’s Rock; Ontmoetingskerk Oentsjerk, 19.30 uur, Kaarten voorverkoop € 10,00, 

Kaarten aan de kassa: € 12,00
31 Ouderensoos Gytsjerk; Ontmoetingskerk Oentsjerk, 14.00 uur / contact: 058 2562969
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Gytsje rk
Canterlandseweg 48
9061 CD Gytsjerk
Postbus 37
9062 ZH Oentsjerk
Tel. 058 256 14 93

LOONWERK
GRONDWERK
KRAANVERHUUR

* levering tuingrond en (woud)zand

* (mini)kraan verhuur

* leveren en aanbrengen van drainage



Samuel R.v. Nautaweg 3, Gytsjerk
Openingstijden:  Woe: 13.30-17.00 uur • Vrij: 19.00-21.00 uur • Za: 10.00-12.00/13.00-15.00 uur
Ophalen spullen?:  Dhr. G. Kingma, dr. Kijlstraweg 74, Oentsjerk, tel: 2562108,  
Dhr. F. de Vries, Dr. Kijlstraweg 55, Mûnein, tel: 2562577.

Heemstra State/Skewiel Trynwalden [onderdeel zorggroep Tellens]
Frisiastate 23, 9062 GX Oentsjerk 058-25641414
www.zorggroeptellens.nl, @:receptieskewiel@zorggroeptellens.nl

KEaRN Welzijn
Hulpvragen voor vrijwillige mantelzorgondersteuning
0511- 465200 , www.kearn.nl

In groet nei it sikehûs
- De Sionsberg: Birdaarderstraatweg 70, 9101 DC Dokkum
- Medisch Centrum Leeuwarden: Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden

Kinderopvang Kinderwoud 
Kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.
www.kinderwoud.nl, 0513 - 610825

Makelaar Registermakelaar/taxateur Rompt Lijzenga, Vastgoed Trynwâlden 
Simke Kloostermanstrjitte 96, 9061 BG Gytsjerk.
058 - 2562329, fax: 058 - 2562410, @: info@trynwalden.eu

Oud papier
Gezamenlijke scholen. kijk voor de juiste data bij de vermelding in 'De Einekoer' 
N.B.: Waar gebruikelijk wordt het papier op de vrijdagavond gehaald.

Regio Politie Fryslân district ”de Wâlden” Basiseenheid Burgum 
0900-8844

Gemeente Tytsjerksteradiel/Burgum 0511-460860
Openingstijden: ma t/m vrij: 09.00 -16.30 uur, niet op ma.ochtend en do.middag. Burgerzaken (niet
voor burgerlijke stand) + balie Bouwen en Wenjen ook op maandagavond van 18.30 -20.00.

Praktijk voor Haptonomie TRYNWALDEN Ellen Maseland 
Rinia van Nautaweg 1, Gytsjerk  06-20071326
www.haptonomie-trynwalden.nl ,@:info@haptonomie-trynwalden.nl

Ergotherapie Petra Degen/Anne Hoekstra. Frisiastate 23, Oentsjerk
Zorggroep Tellens, 058-2564141 ergoskewiel@zorggroeptellens.nl
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De 24-uurs bereikbaarheid van de huisarts
J. de Boer 058 - 2561337
M.S. Reitsma 058 - 2562862
J.W. Wijnstra/E.P.P. Wijthoff 058 - 2561291
Spoednummer: 058 - 2561606 (alleen voor levensbedreigende situaties)
08.00 – 08.45 uur: bellen voor aanvragen visites en consulten voor dezelfde dag
11.00 – 12.00 uur: bellen voor afspraak op volgende dagen
13.00 – 13.30 uur: telefonisch spreekuur, voor korte vragen en uitslagen
Spoedgevallen buiten kantooruren (na 17.30 uur) worden automatisch doorverbonden naar de dienst-
doende huisarts.

Apotheek, Frisiastate 2, Oentsjerk
Herhaalmedicatie bestellen via 1. website: www.huisartsenmaatschaptrynwalden.nl; 2. via de recepten-
lijn 058-2560902; 3. In het kastje plaatsen; 4. Telefonisch.
Voor 10.00 uur medicijnen besteld, deze kunnen de volgende dag gehaald worden tussen 15.30-
17.00, of de dagen daarna ook tussen 10.00 en 10.30 uur.

Tandartspraktijk Oenkerk Leo W.J. Roodhof,
Frisiastate 2, Oentsjerk  058-2562808.

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Bekkenfysiotherapie, Manuele therapie
Training en Advies T-MED Hessel Turkstra,
Frisiastate 23a, Oentsjerk 058- 2563025.@:info@t-med.nl, www.t-med.nl 

Fysiotherapie en Manuele therapie Caroline P. Giesberts
Rengersweg 71, Oentsjerk 058-2563034, www.fysiogiesberts.nl 

Mensendiecktherapie  N. Klarenbeek - Oentsjerk 
Wynzerdyk 11, Oentsjerk, 058-2561013. Behandeling op afspraak.

Logopedie, dyslexiespecialist ”De Praatfabriek”  Femke de Vries 
Frisiastate 23, Oentsjerk, 06 -14835678

Pedicure: Medisch Pedicure Tj. R. Krijgsman. Waling Dykstrastrjitte 13, 9061 BL Gytsjerk 
058 -2886499 / 06-22627492 @: pedicure@tjrkrijgsman.nl

Yogastudio balans tevens praktijk voor massage en massagetherapie
Janneke Reijenga,058-2563246,  It Heechhout 16, 9061 DG Gytsjerk,
www.yogastudiobalans.com,@: info@yogastudiobalans.com

Dierenartsenpraktijk Hurdegaryp - Gytsjerk - Veenwouden
Westeromwei 71, Hurdegaryp, 0511-47 20 64  Spreekuren: ma t/m vrij: 08.30 - 09.00 • 16.30 -
17.30 / wo.avond: 19.00 - 19.30 en volgens afspraak
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