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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

Nog een weekje en de zomervakantie kan beginnen. Hopelijk blijft het weer
zo aangenaam als het de laatste tijd is geweest. We hebben mooi weer ge-
had voor allerlei buitenactiviteiten. Via de radio konden we van het
Regionaal Mediacentrum horen wat er zoal te doen was. In het centrum van Giekerk kwamen de
klanken van muziek ons tegemoet van het Tryns Rockfestival.

De klanken uit het zwembad van joelende kinderen
en de geuren van de bloemenmassa op het landje in
het centrum. Ik heb nog eens goed gekeken, maar
het zijn niet alleen Margrieten, er staat veel en veel
meer. Misschien wel twintig soorten planten. Nu
bloeit de Kamille en ik zag ook Slangenkruid en
Teunisbloemen. Die Teunisbloemen zullen nu wel
gaan bloeien in de avond, dan komen de zoete wal-
men op je af. Ga ’s avonds maar eens staan snuiven,
vooral als het wat vochtig is. Het zal vast heerlijk zijn.

In het Pinksterweekend was het een komen en gaan. Misschien waren de klanken en de geuren
van de Oldtimers, die door het dorp kwamen niet zo aangenaam. Het was wel een lust voor het
oog, om al die kleurrijke auto’s en ook veel motoren door het dorp te zien trekken. Er waren ook
veel mensen die zich met stoeltjes hadden geïnstalleerd bij het Elfsteden-tegelbruggetje. En het
weer bleef maar goed, lekker zonnetje.
Ik ben benieuwd wat voor fraais er tevoorschijn komt aan feestwagens voor het dorpsfeest op 21,
22, en 23 augustus. Veel plezier bij het bouwen. Op het feest blijven we in stijl met een optreden
van Butterfly, die zorgen ook voor veel klankkleur. Hopelijk bloeien er dan nog veel bloemen, die
geur afgeven. Dat is goed voor de vlindertjes.
Oh, nog even dit. Nu in de vakantie, kun je overdenken of je ons bij de re-
dactie van de dorpskrant wilt gaan helpen. We kunnen nog wat aanvul-
ling in de redactie gebruiken Als je ook nog goed overweg kunt met de
computer zijn we helemaal blij. We komen één keer per maand samen. Je
kunt contact opnemen met Tjikke Krijgsman of mailen naar: eine-
koer.gytsjerk@gmail.com

Ik wens iedereen een fijne zomertijd toe. Jacqueline Fournier
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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 27 augustus en 24
september 2014, in Brasserie De Canterlanden. De maand juli is het zomervakantie. 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.

Druk bezochte jaarvergadering
Tijdens de jaarvergadering op 20 mei jongstleden werd onder
grote belangstelling door architectenbureau Adema een presenta-
tie gegeven over het te ontwikkelen nieuwe winkelcentrum. Er
werd ook informatie verstrekt over het nieuwe ontmoetingsruimte.
Aan beide wordt nu hard doorgewerkt. De ondernemers zijn aan
zet voor het nieuwe winkelcentrum en Dorpsbelangen concentreert
zich op het nieuwe ontmoetingscentrum in Gytsjerk. Zij doet dat
samen met de gemeente en een speciaal daarvoor gevormde pro-
jectgroep. Die bestaat uit 15 personen. Heeft u daar suggesties
voor of wilt u daar meer over weten, dan kan dat tijdens het in-
loopspreekuur of via een e-mailtje.

Foto: Frans Haven

Bankje
De Gemeente heeft Dorpsbelang Gytsjerk gemeld, dat er een bankje door de Gemeente kan wor-
den geplaatst. Voorwaarde is dat omwonenden geen overlast ondergaan vanwege het nieuwe
bankje. Daarom een oproep: wie weet een mooie plaats voor een degelijke bank, waar de omwo-
nenden mee akkoord gaan. Geef uw voorstel door aan de secretaris van Dorpsbelang.

Groot onderhoud aan de N361 – Trynwâldsterdijk
In het tweede kwartaal 2014 is groot onderhoud gepleegd aan de Trynwâldsterdijk, onder andere
ook in de buurt van Gytsjerk. De rotondes in Gytsjerk zijn van een stroevere rode laag voorzien.
Later dit jaar, in het najaar wordt de fietsoversteek Ryptsjerk veiliger gemaakt.
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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: 32.09.76.254



• 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



Oversteekplaats voor otters
Is het u al opgevallen dat er bij de Bouwe Pet waarschu-
wingsbordjes langs dezelfde weg staan? De otterpopu-
latie breidt zich stevig uit sinds er een verbinding is tus-
sen de Grote Wielen en het Ottema-Wiersmareservaat.
Helaas zijn er een paar otters doodgereden. Er wordt
met spoed gewerkt aan een veilige oversteekplaats voor
otters onder de weg door. Nieuws volgt.

NIEUWS VAN DE SCHOLEN

Verkeersdagen 2014

Op 26, 27 en 28 mei stond de Thrimwaldaschool in het teken van het verkeer.
Frederika Lageveen en Aukje Wesselius schreven een verslag over deze dagen.

Maandag 26 mei werd een parcours op het school-
plein voor de groepen 1, 2 en 3 uitgezet. Groep 1
moest tussen twee witte lijnen fietsen nadat het ver-
keerslicht op groen ging. Voor groep 2 en 3 was er
een weg gemaakt met verkeerslichten, een voet-
pad, een rotonde en niet te vergeten verkeersbor-
den. Alle kinderen wisten wat de kleuren van het
verkeerslicht betekenden. Door sommige kinderen
van groep 2 en 3 werd zonder aanwijzingen al

keurig de hand uitgestoken! Alle kinderen werden gemeten om te zien of ze nog op een autostoel-
tje moesten zitten. Op een speelse manier hebben de kinderen de basisprincipes van het fietsen in
het verkeer geleerd.
Op dinsdag 27 mei om 07.30 uur mochten de kinderen van groep 8 samen met politieagenten
Bakker en Hogendorp aan de Canterlandseweg met een laserapparaat op de nummerborden van
de auto's richten. Best moeilijk om zo'n apparaat stil te houden en goed te richten! De gele hesjes
vielen echter van verre al goed op, omdat de boom nét niet dik genoeg was voor het verbergen

De Einekoer

7

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



• 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



van alle kinderen! Ondanks de zichtbaarheid wa-
ren er toch een aantal automobilisten die boven de
30 km per uur reden en waarvan de naam werd
genoteerd. Best moeilijk om mensen hierop aan te
spreken! De meeste mensen hielden zich keurig
aan de snelheid en kregen een OK-kaart. Een inte-
ressante les op dit vroege tijdstip!
Met de vrijwilligers van de Fietsersbond hadden de
groepen 6 en 7 op deze ochtend een les over wat
je allemaal tegen kunt komen als je op de fiets on-
derweg bent en hoe je op een veilige manier naar

school of je werk kunt gaan. In een DVD kwam aan de orde dat je niet met spullen aan het stuur
moet fietsen, dat je duidelijk moet maken welke route je wilt nemen (dus richting aangeven en
goed uitkijken), maar ook dat je ruimte voor jezelf op mag eisen op de rechter weghelft. Dan is het
duidelijk voor automobilisten dat ze achter je moeten blijven en pas bij voldoende ruimte in kunnen
halen. Om dit in praktijk te brengen gingen de groepen los van elkaar op de fiets, door het dorp
en via de Traverse, richting de sporthal in Oentsjerk. Hier werd een behendigheidsspel met de fiets
gedaan. Groep 7 bracht het 'Shared Space' principe in werking en fietste in colonne terug over de
Traverse. De vrachtwagens sloten aan in de rij. Dit
is als groep te doen maar niet alleen.
Op de middag mochten de groepen 4 en 5 met
hun fiets op het schoolplein! Er werd een fietspar-
cours afgelegd en ook hier een behendigheidsspel
met de fiets uitgevoerd. Om iedereen een kans van
slagen te geven mocht dit nogmaals herhaald wor-
den. Het ultieme van fietsen op het schoolplein (is
anders namelijk niet toegestaan!) was met een
groepje van 5 in de pannakooi een balspel doen.
Hier was tactiek, inzicht en fietsbeheersing van groot belang.
Op de derde dag van deze verkeersdagen kwamen een brandweerauto, een politieauto en een
ambulance bij school langs. Om de beurt kregen alle leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 uit-
leg van de 3 brandweermannen van de blusgroep Gytsjerk en mochten onder de klanken van de
sirene een rondje mee met de auto. Dat hebben de inwoners van ons mooie dorp geweten! Ook
de politiewagen werd van binnen bekeken en alles wat er op en aan zat werd door de politie-
agent uitgelegd. Ook hier mocht alles gevoeld en bekeken worden. In de ambulance kon je bloed-
druk gemeten worden en dat voelde best vreemd! Daarnaast liet de ambulanceverpleegkundige
zien wat er allemaal in een koffer zit en mocht iedereen zijn eigen hart horen kloppen via de stet-
hoscoop.

Met dank aan alle vrijwilligers kan de Thrimwalda terugkijken op geslaagde verkeersdagen!
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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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Ichthusschool Gytsjerk

Elk jaar is er bij de Ichthusschool een projectweek. Dit jaar hebben wij gekozen voor het project
duurzaamheid. Duurzaamheid is een begrip die veel voorkomt in de maatschappij en veel omvat.
In mei hebben de leerlingen van onze school gewerkt aan het project duurzaamheid op het ge-
bied van afval. Hierbij ging het om het maken/gebruik/hergebruik van afval. De kinderen van
projectgroep Energy Challenge konden aan het project duurzaamheid een mooie bijdrage leve-
ren. We hebben als school verschillende activiteiten ondernomen, zoals himmelen waarbij de prik-
stokken en containers door de gemeente Tytsjerksteradiel beschikbaar werden gesteld. We heb-
ben heel veel vuil kunnen ruimen, zoals plastic, piepschuim, lederen tas, glas, kauwgom en nog
veel meer. Wist u bijvoorbeeld dat kauwgom pas na 20/25 jaar vergaat , een blikje na 50 jaar
en piepschuim nooit. De kinderen van de Ichthusschool weten van nog meer producten hoe lang
het duurt, voordat het vergaat. De kinderen hebben aan de ouders en andere genodigden kun-
nen laten zien dat er heel veel mooie en leuke dingen te maken zijn van afval. Bijvoorbeeld van
sap pakken/melkpakken mooie portemonnees en bloempotten, muziekinstrumenten en nog veel
meer. En als je een glasbak mooier maakt, dan is het veel leuker om glas naar de glasbak te bren-
gen. Bij de afsluiting was er een heus museum met allerlei mooie kunstwerken van afval, kon er
zelf papier worden gemaakt, waren er allerlei apparaten om het verzamelen en verwerken van af-
val te verbeteren en aantrekkelijker te maken. De kinderen van projectgroep Energy Challenge
hadden een stand waar zij mensen konden voorzien van tips, maar ook tips konden ontvangen.
Ook konden de genodigden zelf portemonnees maken van sap pakken. Wij kijken terug op een
geslaagd project duurzaamheid, waarbij bewustwording en creativiteit van de kinderen mooi tot
uiting kwamen.

Jessica

OPEN DAG SINGELWROTTERS

De volkstuinvereniging “de Singelwrotters “ houdt weer haar jaarlijkse

OPEN DAG

Datum: Zaterdag 16 Augustus 2014. Tijd 13.00 -16.00 uur
Plaats : Volkstuincomplex aan de Singel in Gytsjerk. Deskundigen geven informatie over tuinieren.
Ook is er weer gelegenheid om groenten, fruit en bloemen te kopen. Volgend jaar zelf een tuin
huren?? Informatie hierover bij een van de bestuursleden.

Parkeren kan in de Fedde Schurerstrjitte



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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INBRAAKPREVENTIE

Buurtbewoners blijken regelmatig getuige te zijn van de voorbereiding van een inbraak. Helaas
blijkt regelmatig dat er geen actie ondernomen wordt. Met dit bericht willen we burgers informe-
ren over wat ze moeten doen bij een verdachte situatie. 
Woninginbraak? Bel 112! Bel 112 bij een verdachte situatie om inbrekers op heterdaad te pak-
ken. Het is juist in de periode dat het langer licht is belangrijk om alert te zijn op inbraken.
Bewoners zijn vaker buiten, in de tuin of even bij de buren. Men vergeet dan wel eens de deur op
slot te doen. Dit is het moment waarop de inbreker gemakkelijk kan toeslaan. 
De laatste twee jaar is het aantal inbraken in de gemeente Tytsjerksteradiel sterk toegenomen.
Buurtbewoners blijken regelmatig getuige te zijn van de voorbereiding van een inbraak. Zij zien
iets verdachts maar bellen de politie niet, omdat ze bang zijn dat het ‘toch niets is’. 
Bel 112! Ook wanneer u twijfelt. Bewoners weten zelf het beste als er iets niet klopt in hun buurt.
Wanneer u dan 112 belt, kan de politie wellicht heel snel een inbraak voorkomen of een inbreker
op heterdaad aanhouden! Het aanhouden van een inbreker op heterdaad is veel gunstiger dan
een inbraak achteraf oplossen. Niet alleen voor het (potentiële) slachtoffer van de inbraak, maar
ook voor de politie. Het is moeilijk om inbraken op te lossen, zeker als er geen getuigen of sporen
van de inbreker zijn. 
Hoe herkent u een inbreker? Er is niet één type inbreker. Het belangrijkste is om te letten op ge-
drag. U weet zelf wel wat ‘normaal’ gedrag is in uw wijk. Veel inbrekers bereiden zich (goed)
voor als zij gaan inbreken. Zij selecteren zelfs zorgvuldig een huis, maken een inschatting hoe
makkelijk ze binnen kunnen komen en bekijken van buiten wat er binnen voor het grijpen ligt. Ze
schatten ook in hoe gemakkelijk ze weg kunnen komen en hoe goed er opgelet wordt door buurt-
bewoners. Het gedrag dat hierbij hoort, kunt u als buurtbewoner zien. Wanneer u het zoge-
noemde ‘onderbuikgevoel’ heeft dat er iets niet klopt, kunt u 112 bellen. 
Wat moet u doen? Bel altijd 112 als u in de buurt iets verdachts ziet. Noteer het kenteken van de
verdachte auto of het signalement van de verdachte persoon. Geef dit door aan de politie. Blijf
rustig en neem zelf geen risico’s! 
Tips om de kans op een inbraak te verkleinen. Inbrekers maken gebruik van een aantal beproefde
methoden om in te breken. Een voorbeeld hiervan is ‘flipperen’. Hierbij gebruiken inbrekers een
(bank)pasje om tussen de deur en het kozijn het slot - de 'dagschoot' – in te drukken en te openen.
Tip: om dit bij uw woning te voorkomen, kunt u het beste de sleutel uit de deur halen wanneer u
deze op slot draait. Ook kunt u een anti-inbraakstrip op ramen en deuren monteren.  

Kijk voor meer tips op de website van de politie: www.politie.nl 

Met vriendelijke groet, Jelte Wiersinga
Communicatiemedewerker Gemeente Tytsjerksteradiel
tel. (0511) 46 05 17



Janneke
Mulder - Deelstra

R. VAN NAUTAWEG 10
9061 AE   GYTSJERK

TEL.: 058 - 256 12 51

BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK



WAAROM 30 KM/UUR?

Op woonstraten binnen de bebouwde kom geldt vandaag de dag vrijwel altijd een maximum snel-
heid van 30 km/uur. Dat is gedaan om de verkeersveiligheid te vergroten. De snelheid bepaalt na-
melijk de lengte van de remweg. Een fitte bestuurder heeft minstens één seconde nodig voordat hij
het rempedaal indrukt. Die ene seconde is cruciaal. Hoe hoger de snelheid, hoe meer meters in die
ene seconde afgelegd worden. De techniek van auto's is de laatste jaren verbeterd, maar die reac-
tieseconde blijft gelijk. Je rijdt dus heel wat meters op volle snelheid door, voordat je überhaupt op
de rem trapt. En dan volgt nog de afstand die nodig is om de auto tot stilstand te brengen.

Hieronder is te zien wat 10 km per uur te hard rijden betekent voor de remweg.

Bij 30 km per uur totale remweg 13,3 meter

Bij 40 km per uur totale remweg 19,9 meter

Snelheid Reactie Remmen Totale remweg
50 km/u 13.9 m 13.8 m 27.7 m 
55 km/u 15.3 m 16.7 m 31.9 m 
60 km/u 16.7 m 19.8 m 36.5 m 

Conclusie: bij een noodstop met 30 km per uur sta je al stil waar je bij een snelheid van 50 km per
uur nog moet beginnen met remmen. Voor een overstekend kind kan dat het verschil tussen leven
en dood zijn.

Voorkom slachtoffers
Vaak rijden mensen een paar kilometer te hard zonder er erg in te hebben. Die overtreding lijkt
onschuldig, maar kan ernstige gevolgen hebben. Bij ongeveer 1 op de 3 dodelijke verkeersonge-
lukken speelt te hoge snelheid een doorslaggevende rol. Dat komt door de enorme krachten die het
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www.personaltouchtravel.nl/adviseur/tjitske-koopmans

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



lichaam van een voetganger of fietser te verduren krijgt bij een aanrijding door een auto. Een aan-
rijding met 30 km per uur is voor een voetganger vergelijkbaar met een val van de eerste verdie-
ping van een flat. Zo’n aanrijding kost 1 op de 10 voetgangers het leven. Rij je 50 km per uur,
dan is de klap vergelijkbaar met een val van de derde verdieping. De helft van de voetgangers
overleeft dat niet!

VRAGEN OVER NIEUW MAAIBELEID

Er komen op dit moment veel telefoontjes van inwoners met vragen over het groenbeheer in
Tytsjerksteradiel. Sinds 2012 heeft de gemeente een nieuw maaibeleid en dat valt op. 

Bezuinigen
In 2011 besloot de gemeenteraad dat er bezuinigd moet worden op het groenonderhoud. Een
jaar later zijn de plannen besproken met de besturen van dorpsbelangen. Voor het nieuwe maai-
beleid is een deel van de perken met heesters of bodembedekkers omgevormd tot gazon.
Daarnaast wordt een deel van de gazonnen die wekelijks werden gemaaid nu anders beheerd.
Deze grasstroken worden één of twee keer per jaar gemaaid. Verder mag er groeien en bloeien
wat de natuur voortbrengt.

Kleurenvariatie
Door het nieuwe maaibeleid ontstaat een grotere verscheidenheid aan planten, bloemen en kleu-
ren. De biodiversiteit wordt groter en er komen meer bloemen voor vlinders en bijen. In
Hurdegaryp is dit al mooi zichtbaar. Belangrijk is wel dat het maaisel meteen na het maaien wordt
weggehaald. Anders composteert het afgemaaide gras en dat betekent voeding voor de berm of
het gazon. De gemeente wil juist arme grond creëren, waarop een grote verscheidenheid aan
bloemen ontstaat. 

Maaien
Veel bewoners moeten wennen aan het nieuwe uiterlijk van de grasstroken in hun dorp. Zo zijn
mensen bang dat er helemaal niets meer aan het groen gedaan wordt. Dit is niet het geval. Het
gras dat onder het nieuwe maaibeleid valt, wordt begin juni en september gemaaid. Dan zijn de
bloemen namelijk uitgebloeid en wordt de grond jaarlijks armer en de plantengroei rijker. Dit jaar
wordt vanwege het vroege voorjaar waarschijnlijk iets eerder gemaaid. 
Bermen buiten de bebouwde kom worden al langer twee keer per jaar gemaaid, maar deze me-
thode wordt nu ook toegepast binnen de bebouwde kom. Het kan echter niet overal. Is een berm
te smal of is er geen kans op een bloemrijke berm? Dan wordt iedere week gemaaid. Speelveldjes
worden als het nodig is ook vaker gemaaid. Verder wordt gewerkt met zo groot mogelijke aaneen-
gesloten gebieden, zodat het evenwichtig beeld oplevert.
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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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EVEN VOORSTELLEN

We zijn de Fr CPB, deze letters staan voor Christelijke Plattelandsvrouwen Bond. We komen bijeen
op de tweede woensdag van de maand. De bijeenkomsten zijn van september t/m april. Onze bij-
eenkomsten houden wij altijd in het Skewiel Frisiastate 23 te Oentsjerk. Wij proberen als bestuur
altijd een gevarieerd programma samen te stellen. Dit doen wij door middel van de drie O's.
Ontmoeting, Ontspanning en Ontwikkeling. Bent u nieuwsgierig of lijkt het u leuk om als gast een
avond bij te wonen, bent u van harte welkom. Neem gerust uw buurvrouw of vriendin mee. Onze
avonden beginnen om 19.45u. Inlichtingen bij R. Akkerman presidente telnr. 058-2563308 of bij
J. Graansma secretaresse telnr. 058-2562702.

Programma 2014/ 2015:
2 september koffieochtend bij restaurant De Grote Wielen. Vertrek 9.30 bij Café de Vierspong.
16 september Rayonvergadering in Pro-rege Duo Nulenmix.
Bent u benieuwd wat er nog meer op het programma staat, kom dan eens langs op de bijeenkom-
sten. 

SPIKERTSJERK WORDT VOOR DE
DERDE KEER GEORGANISEERD

Op 13, 14 en 15 augustus kan voor de derde keer op het terreintje achter brasserie De
Canterlanden naar hartenlust getimmerd en gezaagd worden. Alle kinderen uit de basisschoolleef-
tijd kunnen zich weer drie dagen lang uitleven bij de bouw van indrukwekkende hutten. Voor vo-
lop hout en spijkers wordt gezorgd. Alleen zelf een hamer en/of zaag meenemen is voldoende
voor 3 dagen afsluitend vakantieplezier. Kosten per deelnemer slechts € 3,-- We beginnen steeds
om 10.00 uur en sluiten af om 15.00 uur.
Op vrijdag 15 augustus is er vanaf 19.00 uur een afsluitende kinderdisco en kunnen de ouders de
eindproducten van hun kinderen onder het genot van een drankje bezichtigen. Vuurkorven zorgen
voor de nodige gezelligheid en de kinderen kunnen er hun marshmallows in roosteren.
Aanmelding vooraf is niet nodig, op woensdag 13 augustus om 10.00 uur aanwezig zijn is vol-
doende. We rekenen er op dat het aantal deelnemers nog hoger komt te liggen dan de 90 van vo-
rig jaar. 
Wanneer er ouders zijn die willen meehelpen bij de voorbereiding, en dan denken we vooral aan
het spijkervrij maken van het afvalhout op zaterdagochtend 9 augustus, kunnen die zich aanmel-
den op ons emailadres: spikertsjerk@live.nl  We zijn blij met iedere vrijwilliger die zich meldt om
dit bouwfestijn weer tot een succes te maken.



PUZZEL

In deze puzzel heeft het eerste woord vier en het tweede vier letters.
Het derde woord (8 letters)wordt gevormd uit de letters van de voorgaande twee woorden.
De eerste letters van de woorden in de laatste kolom vormen achter elkaar gelezen een gezegde.

Omschrijving:
1. metaal -- schuine lijn ----- veiligheidsstop.
2. gast -- stoere jongen ----- moment.
3. gebogen -- niveau ----- vlegel.
4. zwaardwalvis -- cinema -----zuidvrucht.
5. ontkenning -- koel ----- nierontsteking.
6. sneeuwhut -- Europeaan ----- kokend heet.
7. pauper -- herkauwer ----- kluizenaarswoning.
8. droesem/grondsop -- kleine plaats ----- moerasvogel.
9. platboomd vaartuig -- uiting van verkoudheid ----- deel van het oog.
10. deel v/d voet -- neerslachtig ------ dom/onkundig.
11. ent/spruit -- baby bed ----- gehaaid.
12. gewricht -- indonesische winkel ----- stelt.
13. luizenei -- lariks ----- barnsteen.
14. deel van een fiets -- naad ----- landloper/zwerver.
15. aanlegplaats -- bars ----- afdeling ruiterij.
16. wel/oorsprong -- opslagplaats ----- maand.
17. tocht/trip -- kampeergerei ----- rente.
18. reuk/aroma -- teken ----- heer (Frans).
19. in het jaar -- gemalen schelpen ----- onwetend.
20. berggeit -- pepermunt ----- sfeer.
21. inwendig orgaan -- Belgisch kiezelzand ----- wrevel/aanstoot.
22. verpakkingsmateriaal -- Engelse titel ----- wanhopig.
23. halsjuk -- grondsoort ----- handelbaar.
24. modegril -- miljardste deel ----- node.
25. evenzo -- enakskind ----- buitenstaander.
26. kern/beginsel -- vergrootglas ----- pennenstrijd.

F.Z.
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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!!



OPLOSSING VORIGE PUZZEL
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OUD PAPIER
In de maand juli wordt er geen oud papier ingezameld.

Op de volgende dagen wordt er weer ingezameld:
Vrijdag 30 augustus en zaterdag 31 augustus 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.

Gezegde: 
Een bres schieten.
Voor een succesvolle aanval is het no-
dig dat men de verdedigingslinie van
de vijand doorbreekt. Dit kan door een
bres te schieten, een gat waardoor
men kan binnendringen. Wie in een
gesprek ”een bres schiet”, opent daar-
mee de mogelijkheden voor succes.

In het krijt treden.
Een wedkamp wordt gestreden binnen
een krijtkring. Wie vecht in plaats van
een vriend, komt voor hem op, en
treedt dus voor hem ”in het krijt”.



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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SLINGER OM ’E SLEEF

Onze dochter Eva woont al enkele jaren in Noorwegen. Als we daar
zijn, eten we steevast Gryte. We willen je graag laten meegenieten dus
hier het recept. Veel kookplezier!

Gryte (spreek uit Gruute) Ingrediënten voor 4 personen

500 gram rundergehakt (gekruid)
2 blikken tomatenblokjes
2 bouillon blokjes (tuinkruiden)
1 ½ pak diepvries soepgroente á 450 gram (Albert Heijn merk)
Kruiden: oregano, basilicum, koriander
1 blikje tomatenpuree (indien nodig)
Rijst voor 4 personen

Aan de slag:
Kook de rijst. Kook de groente in water +/- 5 minuten. Bak het gehakt met kruiden (basili-
cum/oregano/koriander). Giet de groente af
2 blikken tomatenblokjes bij de groenten mengen en 2 blokjes bouillon er door heen roeren.
Gehakt door groentemengsel  roeren en 5 minuten zacht laten trekken. Als het mengsel heel dun
is, kan er een klein blikje tomatenpuree aan worden toegevoegd. Rijst los bij serveren

Nyt måltidet (eet smakelijk)

Els Oegema

Ik geef de sleef door aan Martje Zijlstra
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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



GYTSJERKSTER 
FOLKSFEESTKOMMISJE YN 1924

De folksfeestkommisje op de foto en it kin hast net oars yn dy tiid, mar de mannen yn it pak binne
dat. Op de rige hielendal efteroan sjocht men fan links nei rjochts: Siebe van der Lei postkantoarhâl-
der yn Gytsjerk, Joh. Hoekstra en Kees Valk ( bakkersfeint by E. Kloosterman). De man mei  de strie-
hoed  en it notysjeboekje is de eigner fan de foto, Thomas Terpstra, doe foarsitter fan de folksfeest-
kommisje. Njonken him stiet Jan Doejes van der Meer, dan Oene Hoekstra en de feekeapman
Hendrik Sietsma. De rige wurdt sletten mei Klaas Harms van der Meer, dy’t  letter buorke op "It Nijlân
" ûnder Ryptsjerk. De foarste rige wurdt foarme troch  Jouke Veenstra - syn mem dreau in lytse ne-
aring - en dêrnei Sape Dijkstra, in echte "fjildman ".  Syn  heit Tjeerd Dijkstra wie molemakker  en
Sape en syn broer Pieter holpen dêrby, mar hja wiene meastentiids yn it iepen fjild te finen. Foaral by
't hjerst wiene se oan 't wilster flappen - het met een slagnet vangen van uit de poolstreken afkomstige
goudplevieren - . Dan komme Sake de Jong en Kees Sikma, de lêste wenne tiden op ‘e - no ôfbrutsen
- boerepleats, dy’t stie dêr’t no de Eliza Posthumastrjitte is. Dan folgje Siemen Sietsma , it frommiske
mei it earizer Rypke Murkje  en Johannes Pot. De sjike dame hielendal rjochts is in ûnbekende.
Dat it feestfieren yn Gytsjerk net fan hjoed en juster is, blykt wol dat der al yn 1924 in feestkom-
misje wie. Fierders is der gans earder ek al praat fan it organisearjen fan feest yn ús doarp, want
yn 1878 waard der tastimming frege oan de gemeente yn Burgum foar it hâlden fan in skoalfeest
mei draaimole en muzyk.
Dirk Laverman  email: dirklaverman@hotmail.com
Mei dank oan Actief út Burgum
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DE PENNE

Ik ha de penne krigen fan myn skoansuster Dorien Westerhuis. Ik bin Gezina van
der Zwaag, en bin de mem fan Jorrit (4) en Sander (hast 2), de grutste skatten dy’t
ik yn dit libben ‘te lien’ ha. Dêrneist kinne guon minsken my wol fan it sjongen; ik
wurkje as sjongdosint en sjongeres. Ik fyn it wol aardich om wat mear oer myn
partner Jan de Vries te skriuwen, want sjongen is dus net de iennichste passy dêr’t
in soad enerzjy yn stutsen wurd yn ús gesin.
Jan is hikke ein tein yn Gytsjerk. Wy kinne hast in stien by syn âlders yn de achtertún smite, al sille
de buorren dêr net bliid mei wêze as dy stien ûnderweis fan rjochting feroaret. Jan syn grutte
passy is it flagjen, hy is grinsrjochter yn it betelle fuotbal. Neist syn wurk troch de wike, is Jan hast
alle wykeinen te flagjen op in fuotbalfjild ergens yn Nederlân. Faak binne ‘syn’ wedstryden op TV,
en der wurd meilibbe hjir yn’e hûs. De bern drukke mei de fingers op it skerm, as de arbitrage út
de catacomben it fjild opkomt mei de spilers. ‘Dêr is heitie!’ De pakes en beppes komme gauris te
sjen. Faak is dat gesellich, mar soms wurd it der sêft útdrukt ‘net gesellicher op’ as wy yn spanning
sitte oer in beslissing fan Jan, en der kleuriche lyntsjes lutsen wurde oer it fjild.

Ik gean ek wolris mei nei de wedstryd, bin net echt in leafhaw-
wer fan fuotbal, mar fyn it hiel moai om dit mei te meitsjen mei
Jan. Sa ha wy tegearre nei de legendaryske wedstryd
Heerenveen-Cambuur west foarich jier. Wy riden op de hinne-
reis achter de colonne fan bussen mei Cambuur supporters,
 seachen minsken op’e viaducten mei spandoeken, helicopters
yn’e loft, in mierenêst fan ME by it stadion. Foarby it stadion,
bûten alle drokte in kopke kofje dronken mei it arbitraal kwar-
tet. Kevin Blom sei laitsjend: ‘Ach, het zal toch wel meevallen,
in Friesland maken ze zich toch niet zo druk om zo’n wed-
strijd’. Understatement fan de ieuw. Dan ûnder plysje begelie-
ding nei it Abe Lenstra stadion. 

Ek wie ik in kear mei nei de Arena, en Ajax scoarde op Jan syn kant. It hiele stadion juichte, da-
vere en skodde om my hinne, en ynienen seach ik Jan temidden fan it tumult mei syn flagge om-
heech: bûtenspul. Ik tocht dat ik troch de grûn sakke, myn Jan dus he, dy’t him de lulkens fan hiel
Ajax op’e hals hellet troch in doelpunt ôf te keuren. Mar it kloppe, en dan bin ik tige grutsk.
Tegearre ha wy op’e weromreis hiele ferhalen oer hoe’t it gong. Unyk, wêr’t de passy fan Jan ús
allegear bringt. 
Tagelyk hâld dit foar ús gesin wol wat yn. Heit is faak fuort, der moat in protte traint wurde, der
binne byienkomsten yn Zeist, in trainingskamp, wedstryden werom sjen, rapporten skriuwe, tillefo-
antsjes mei de coach (Adriaan Inia), collega’s, waarnimmers en oaren dy’t der ferstân fan ha. En
dan dy iviche wask…mar afijn, foardat ik begjin te seuren dit ta beslút: 
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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.



It is tink ik belangryk is foar in minsk, om syn passy
te libjen. De dingen dêr’t je fan dreame besykje fo-
arm te jaan, en de talinten te brûken dy’t jin jûn
binne. Fierders moat der neist al dy passy ek tiid
makke wurde om te ‘wêzen’ ynstee fan te
‘dwaan’. Ta dat ynsjoch kaam ik ferline jier, doe’t
ik oerspant rekke fan alles dêr’t it libben my mei
oerspielt. Wy binne folle mear as wat wy dogge.
Dat makket it libben grutter en lytser tagelyk.
Ik jou de penne troch oan Elsiena van Vliet, dêr’t
in moaie nije freonskip mei ûntstien is, troch ús
Jorrit. Jorrit giet nei de ‘skoalle mei de fiskjes’,
dêr’t heit ek op sitten hat. Fanôf de earste dei is
Thymen syn grutte freon. Jorrit sette syn kleuter stuoltsje stiif tsjin dy fan Thymen oan, en gie skou-
der oan skouder sitten. Thymen doarste earst net nei ús te boartsjen, mar syn grutte sus Silke hat it
earste ôfspraakje foar de mantsjes regele. No boartsje sy mar raak en helje fyten út. Wy genietsje
mei fan dizze ‘gouden jierren’ en Elsiena en ik binne tegearre oan it hurdrinnen slein. De
Statentocht ha wy 10 km hurdrûn. En prate fansels, dat dogge memmen…

KARTOEN
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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



STRATENVOLLEYBALTOERNOOI!!

Op zaterdag 26 april was er een prachtig stratenvolleybaltoernooi georganiseerd door de volley-
balvereniging samen met vrijwilligers van het zwembad. Er deden 6 teams mee, en er werd fana-
tiek maar wel sportief gespeeld. Het was een gezellige bezigheid. De locatie was prachtig, op het
veld, tussen andere activiteiten. Ook zaten er veel talenten bij. Misschien ben je nu wel nieuwsgie-
rig geworden. Volleybal is een gezellige teamsport, en bij onze volleybalvereniging kan er op
twee niveaus gespeeld worden. 
Bij de Nevobo speel je iedere week in het wedstrijdseizoen een wedstrijd van 3 sets op donder-
dag. En de jeugdteams spelen hun wedstrijden op de zaterdag. De Dorpencompetitie recreatief
(OVK); speelt iedere maand 2 wedstrijden van 7 sets. Eerst 4 sets, dan een pauze voor kof-
fie/thee, en daarna nog drie sets. De thuiswedstrijden spelen ze op de vrijdagavond.

Er wordt bij ons getraind op: Maandagavond:
Heren NeVoBo / OVK 20.00 – 21.15 uur      
Dames NeVoBo 20.00 – 21.15 uur               
Jeugd A 16-18 jaar 20.00 – 21.15 uur                            
Dames OVK 20.15 – 21.30 uur  (13 okt. t/m 28 feb. 21.15 – 22.30 uur)             
Donderdagavond:
Jeugd B 14-16 jaar 19.00 – 20.00 uur                            
Jeugd C l2-14 jaar 19.00 – 20.00 uur                            
Jeugd CMV vanaf 7 jaar 19.00 – 20.00 uur     

De contributie bedraagt jeugd tot 18 jaar € 7,00 en volwassenen € 10,00 p.maand. 
Lijkt het je leuk om een paar keer mee te trainen, altijd welkom.
De gehele maand september mag er gratis mee getraind worden!!!

Voor meer informatie: 
Annie Hellinga, 06 14140034,  mail: anniehellinga@gmail.com
Wilma van Unen, 058 256113,  mail: w.unen@chello.nl 
www.volleybalverenigingtrynwalden.nl en nu ook op facebook
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DORPSFEEST 2014
Op 21, 22 en 23 augustus 2014 bent u van harte welkom op het dorpsfeest van Gytsjerk. We
starten het feest met een middag en avondbraderie. Belangstellenden voor een standje kunnen zich
aanmelden via het emailadres: info@gaarman-evenementen.nl voor de tarieven. Voor de kinderen
is er wederom de gelegenheid om op het feestterrein een kleine rommelmarkt te houden. 

Feestwagens
Dit jaar is het weer tijd voor de feestwagens en versierde fietsen. Het thema is: Radio & Televisie.
Voor de organisatie is het belangrijk om vroegtijdig te weten wie er mee doen. Opgave graag zo
spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor de zomervakantie via de website www.dorpsfeestgytsjerk.nl
of bij Hilly Mosselaar 058-2561331.

Muziek
Vrijdagavond: Stageline Zaterdag Matinee: Butterfly

Zaterdagavond: New York en Die Twa

Tot slot: Heb je affiniteit met het dorpsfeest en wil af en toe helpen? De feestcommissie van Gytsjerk
is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor, tijdens of na het feest. Belangstellenden kunnen zich
melden bij Radboud Burgsma (058-8443888) of via de website.

De Feestcommissie.
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Redactielid gezocht!!!
Vele handen maken licht werk! Wij als redactie zouden heel graag nog een lid willen toevoe-
gen aan ons team. Elke maand komen we 1x samen en bespreken we alle binnengekomen ko-
pij onder het genot van een bakje koffie. Kun jij goed omgaan met een computer, beheers je
de Nederlandse en/of Friese taal, wees dan welkom!! 
Je mag ons mailen: einekoer.gytsjerk@gmail.com of bel Tjikke Krijgsman 058 – 288 64 99
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Mear ynformaasje?
Neem contact op met Jettina Valk van de 
cursusorganisatie, tel. 058  234 30 79 of j.valk@afuk.nl.  
Het volledige cursusaanbod vindt u ook op onze 
website www.afuk.nl.

kursussen 
Frysk

Kursus Frysk 
praten of skriuwen? 

Cursus Fries 
verstaan of lezen?

Win in boekebon! 
Vul bij uw aanmelding 
in het blokje opmerking 
‘aksje2014’ in en maak 
kans op een boekenbon 
t.w.v. € 25,-. Na aanvang 
van de cursussen sturen 
wij iedere 25e cursist 
met deze vermelding 
deze leuke attentie. 

De actie loopt tot 15 
september 2014.

De Afûk organiseert verschillende cursussen 
Fries voor beginners en gevorderden, voor 
Fries- en niet Friestaligen. U kunt een cursus 
volgen in één van de grote plaatsen bij u in 
de buurt maar wij kunnen ook een cursus in 
uw eigen dorp organiseren. 



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



PREEKROOSTER JULI/AUGUSTUS 
zo 29-6-2014 09.30u Aldtsjerk I. Verburg

09.30u Gytsjerk H. Vlasman
zo 6-7-2014 10.00u Parkdienst OWT zomervak 5/7-17/8
zo 13-7-2014 09.30u Oentsjerk I. Verburg

09.30u Aldtsjerk J. Hofstra
zo 20-7-2014 09.30u Aldtsjerk I. Verburg

10.00u Heemstra State A. Spanjer
zo 27-7-2014 09.30u Oentsjerk H. Vlasman
zo 3-8-2014 09.30u Oentsjerk H. Vlasman

11.00u Readtsjerk H. Vlasman
zo 10-8-2014 09.30u Aldtsjerk J. Hofstra

09.30u Gytsjerk H. Vlasman
zo 17-8-2014 09.30u Ontmoetingskerk J. Hofstra

10.00u Heemstra State G. van der Galiën
zo 24-8-2014 09.30u Aldtsjerk H. Vlasman

09.30u Oentsjerk J. Hofstra
zo 31-8-2014 09.30u Ontmoetingskerk H. Vlasman
zo 7-9-2014 09.30u Ontmoetingskerk JOP gospeldroep

11.00u Wyns I. Verburg

Voor meer informatie zie de website www.pgtrynwalden.nl

Augustus
13,14,15 10.00 - 15.00 Spikertsjerk

Achter 'De Canterlanden' te Gytsjerk
15 19.00 Afsluitende Spikertsjerk kinderdisco

- ook voor ouders!!
16 13.00 - 16.00 Open dag Singelwrotters

Volkstuincomplex 'De Singel'
21, 22, 23 Dorpsfeest Met versierde wagens
21 Braderie en boekenverkoop SWIM
27 19.30 Inloop + vergadering Doarpsbelang

Brasserie 'De Canterlanden' te Gytsjerk
30 en 31 Oud papier
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AGENDA



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
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Team 

Trynwâlden e.o

tel. 06 - 83799488

Verpleging en verzorging thuis, 

ook in uw dorp.



NIEUWS VAN TRYNERGIE

Levering energie via Trynergie van start
De 8 dorpen in de Trynwâlden hebben een gezamenlijke energiecoöperatie opgericht, genaamd
Trynergie. Hier kunnen alle inwoners van de Trynwâlden lid van worden. Het energieleveringsbe-
drijf van Trynergie, NLD Energie, is nu van start gegaan. Lokale duurzame energie tegen een
prima prijs is nu dus probleemloos beschikbaar. NLD staat voor Noordelijk Lokaal Duurzaam. Dit
is het energiebedrijf zonder winstoogmerk voor plaatselijke energie coöperaties zoals Trynergie in
de drie Noordelijke provincies. Vanaf 1 juni kun je overstappen op groene stroom en groen gas
via de website van Trynergie. Hier wordt de Trynwâlden beter van. Want als je klant wordt van
NLD via Trynergie krijgt onze Trynwaldster coöperatie een vergoeding van € 75 per jaar. Als lid
van Trynergie kun je tijdens de ledenvergadering mede bepalen hoe Trynergie  met dit geld de
Trynwâlden duurzamer kan maken.  Stel je voor: bij 500 leden die gas en stroom via NLD afne-
men is een jaarlijks een bedrag van € 37.500,= beschikbaar dat voor en door Trynwâldsters geïn-
vesteerd kan worden! Aanmelden kan via www.trynergie.nl.

Zon van Tryntsje actie 2014 gestart
Aanschaf van zonnepanelen zonder zorgen en met garantie. Vorig jaar werd deze actie voor de
Trynwâlden uitgevoerd door Duorsum Gytsjerk en Groenkerk. Deze actie wordt vanaf nu uitge-
voerd door Trynergie. De prijs van zonnepanelen is weer verder gedaald. Daarnaast kunnen parti-
culieren door een uitspraak van het Europese Hof bijna de hele btw op deze investering terugvra-
gen. De leverancier kan dit desgewenst voor je regelen. Dus is het nu hét moment om met de
derde Zon van Tryntsje-actie mee te doen. Zon van Tryntsje staat voor topkwaliteit voor een lage
prijs door collectieve inkoop. Dit jaar wordt samengewerkt met ASN Dokkum. Zij bieden uitste-
kende zonnestroominstallaties tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Alle inwoners van de Trynwâlden
kunnen profiteren van deze aanbieding. Meedoen? Ga naar de website www.trynergie.nl , klik op
‘opwekken/besparen’, daarna ‘zonnepanelen’ en vul het formulier in. Als je dit formulier invult en
verzendt wordt  contact met je opgenomen voor een maatwerkofferte. Met je aanmelding zit je
nog nergens aan vast. Na aanmelding begeleidt de werkgroep Zon van Tryntsje het proces, en
kun je hier terecht met je vragen.

Trynergie ten onrechte in verband gebracht 
met het project windmolens langs de Moark van E10/Windrijk
Op dit moment is projectontwikkelaar E10/Windrijk bezig met de ontwikkeling van windmolen-
parken o.a. langs de Moark tussen Gytsjerk en Rinsumageest. Via verschillende kanalen bereiken
Trynergie berichten dat Trynergie positief zou staan  tegenover dit project. Deze informatie is ech-
ter onjuist. Trynergie is geen partij in het windmolenproject van E10/Windrijk. Trynergie kan zich
niet vinden in de wijze waarop men dit project aanpakt. Dit is niet de coöperatieve wijze die
Trynergie voorstaat. Bij Trynergie bepalen immers de leden welke projecten worden ontwikkeld om

De Einekoer

43



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�verk oop�van�m ateri alen�zoals:
- betontegels - straatzand
- betonsteen - teelaarde
- opsluitbanden - gebakken steen



de Trynwâlden energieneutraal te maken. Het bestuur van Trynergie is van mening dat pas na een
ledenbijeenkomst bepaald kan worden hoe wij omgaan met de plannen rondom windmolenprojec-
ten. Daarbij zal terdege rekening worden gehouden met gezondheid en welzijn van bewoners en
de impact op het landschap. Trynergie heeft wat betreft windenergie alleen contact met
Doarpsmûne Wyns/Tergrêft/Bartlehiem. Trynergie zet voorlopig in op zonnestroom met de Zon
van Tryntsje actie, energiebesparing en levering van groene energie via NLD. Meer informatie?
INFO@TRYNERGIE.NL of bel Corien van der Linden tel. 058-8448804

ZOMERVOETEN! 
Wat kunt u zelf doen om de voeten lekker te verwennen?

Scrubben: u zult vast wel een bodyscrub in de douche hebben staan. Gebruik
deze ook eens voor de voeten! U mag 2x per week uw lichaam scrubben (mits
in gezonde conditie) neem dan gelijk de voeten mee. U zult merken dat ze na
het scrubben heerlijk aanvoelen.
Eelt verwijderen: ook dit kan met een vijl het makkelijkst onder de douche. Het
eelt is dan zacht en eenvoudig te verwijderen. Het beste is om een vijl te ge-
bruiken zodat u niet teveel weg haalt. Hebt u een eeltrasp of eeltschaaf in huis
wees dan voorzichtig tijdens het weghalen. Haalt u teveel weg dan krijgt u hier
last van!
Nagels knippen: als u uit de douche komt zijn de nagels week. U kunt ze dan het beste knippen.
Belangrijk is hierbij om dat recht te doen! Als u ze nl. rond knipt dan hebt u kans dat ze gaan in-
groeien! Dit is zeer pijnlijk! Niet vergeten dus recht knippen!
Creme: als de nagels geknipt zijn, dan komen de voeten weer aan de beurt. Ze zijn nu lekker ge -
scrubt en het eelt is verwijderd. Nu is het tijd om een lekkere creme aan te brengen. Dit kan een
speciale voetencreme zijn, maar u kunt natuurlijk ook olie, bodycreme of bodylotion gebruiken.
Breng voldoende creme aan en masseer de voeten. Vergeet niet om ook lekker tussen de tenen te
creme aan te brengen. Uw voeten zullen als nieuw aanvoelen!

Succes en een fijne zomer!
Medisch Pedicure Tjikke Krijgsman
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Bezorger gezocht!!!
Ben jij, of uw zoon/dochter op zoek naar een bijbaantje?? Zoek dan niet verder! 
Wij de redactie van de Einekoer zijn op zoek naar [een] bezorger[s] voor de Einekoer. 
Ons blad komt 1x per maand uit, totaal 11x per jaar. Dus ben jij ouder dan 14 jaar en wil je
elke maand wel een zakcentje verdienen, meld je dan aan! 
Je mag ons mailen: einekoer.gytsjerk@gmail.com of bel Tjikke Krijgsman 058 – 288 64 99



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: maa tm 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


