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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

Zondagmiddag 17 augustus, de laatste dag van de schoolvakanties . . mor-
gen beginnen de basisschoolkinderen aan het nieuwe schooljaar. Het regent
en ik vind het koud/kil. Een minder leuke afsluiting van een geweldige zo-
mervakantie! Een zomervakantie met heel veel mooi weer. In het dorp zag je volwassenen en kin-
deren heen en weer fietsen en lopen naar het zwembad. Iedereen volop genietend van de zo-
merse temperaturen met de daarbij behorende uitrusting. De één een handdoek, de ander met
luchtbed, koelbox, parasol en wat er al niet meer nodig was voor een middag in het zwembad.
Voor sommigen onder ons was het wellicht te warm, voor anderen een goede reden om zeer
schaars gekleed door het dorp te bewegen.

Spikertsjerk is bezocht door om en nabij honderd kinderen. Verderop in ‘De Einekoer’ vindt u hier-
van een mooi verslag. ‘De Singelwrotters’ hebben afgelopen zaterdag hun open dag weer gehad,
waarbij de bezoekers hebben kunnen genieten van de aanblik van de volkstuinen en de opbrengst
daarvan in de vorm van groenten, fruit, etc. Misschien was de verleiding zo groot dat de beslis-
sing genomen is om zelf een perceel te huren en te kijken of er groene vingers aanwezig zijn?
Volgende week begint het dorpsfeest en ik hoor allerlei geheimzinnige verhalen over de versierde
wagens, wat uiteraard tot het laatste moment een groot geheim moet blijven. Als dit nummer van
‘De Einekoer’ in de bus valt is het feest weer achter de rug en we -de redaksje- hopen in het vol-
gende nummer een artikel te kunnen plaatsen met uiteraard een aantal mooie foto’s.

Onze oproep met de vraag om nieuwe bezorgers voor ‘De Einekoer’ is geslaagd en we mogen de
familie Hoekstra dan ook verwelkomen als nieuwe bezorgers.
De familie Veendorp heeft een aantal jaren ‘De Einekoer’ voor ons bezorgd en we willen hen dan
ook vanaf deze plek heel hartelijk danken voor alle tijd en energie die ze er in hebben gestoken.

Helaas heeft zich nog geen nieuw redactielid gemeld, dus hebt u/je
belangstelling, dan horen we dat graag van u/jou!

Tjikke Krijgsman
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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 Doarpsbelang is op woensdag 24 september 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 (zie boven). U hoort dan nader van ons.

Nieuw bankje in Gytsjerk
De gemeente heeft bij de ijsbaan een bankje moeten weghalen in verband met vandalisme.
Gytsjerk heeft hierdoor nog een bankje tegoed. Als er een nieuwe locatie is en omwonenden zijn
het daar mee eens, dan plaatst de gemeente daar het nieuwe bankje. Graag uw reacties, met een
geschikte locatie, naar de secretaris van Doarpsbelang (zie boven).

Vrijwilligers AED Gystjerk
Doarpsbelang Gytsjerk organiseert een laatste keer dit jaar een cursus AED (Automatische Externe
Defibrilator, die hangt bij de supermarkt in Gytsjerk en helpt bij het reanimeren van iemand met
een hartstilstand). De cursus is gratis en zal in de maand september plaats vinden. De organisatie
is in handen van Marijke Hiemstra. Heeft u belangstelling meldt u zich dan direct bij haar aan
door een e-mail te sturen naar mhiemstr@chello.nl.

Stand van zaken gemeenschapsruimte Gytsjerk
Naar aanleiding van de uitkomst van de enquête eind 2012, waarbij velen zich uitspraken voor
het realiseren van een gemeenschapsruimte in Gytsjerk en ook aangaven daarbij op een of andere
wijze behulpzaam te willen zijn, is vanuit Doarpsbelang actie ondernomen. Er is een werkgroep
samengesteld die in overleg met DB, de gemeente Tytsjerksteradiel en diverse andere partijen aan
de slag is gegaan om een gemeenschapsruimte te realiseren. Het gaat hierbij niet om een com-
pleet multifunctioneel centrum maar een kleinere voorziening voor een vergadering, toneeluitvoe-
ring, kaartclub en een inloopfunctie voor een kop koffie of een drankje. Randvoorwaarde van de
gemeente voor een bijdrage van hun kant is de mogelijkheid om eventueel de bieb onder te bren-
gen in de voorziening en om met een sluitende exploitatie te werken. Een eventuele bijdrage zal
eenmalig zijn, daarna moet de voorziening met eigen middelen kunnen functioneren.
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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



• Financiële administratie
• 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



Februari 2013 begon, gestimuleerd vanuit de gemeente, het onderzoek om in de leegkomende
AH-supermarkt een gemeenschapsruimte te realiseren. Hiertoe werd een programma van eisen op-
gesteld. Dit is een opsomming van de benodigde ruimtes, uitvoering van de verbouw, afwerking
en inrichting van de ruimtes. In de periode dat aan dit programma werd gerekend om de totale
kosten in beeld te krijgen, wijzigde de verhouding tussen de gemeente en de eigenaar van het
winkelcentrum, waardoor dit onderzoek werd gestaakt. Hierna werd eind 2013 de insteek geko-
zen om bij de bibliotheek te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een gemeenschapsruimte.
In constructieve samenwerking met directie en medewerkers van de bieb is gekeken of er in één
vleugel van het gebouw, buiten de openingstijden van de bieb, het programma van eisen kon wor-
den gerealiseerd. Het was al snel duidelijk dat dit maar zeer beperkt mogelijk was. Een vergade-
ring beleggen in de bieb zou nog lukken maar wat grotere bijeenkomsten, of een muziekavond
met wat meer publiek bleek moeilijk te realiseren. Uit exploitatieoogpunt gekeken konden de ge-
schatte inkomsten de kosten van een gebruikersvergoeding voor de bieb en de afschrijving van
een aantal kleine investeringen om het gebruik mogelijk te maken niet dekken. Ook met volledig
werken met vrijwilligers was exploitatie niet mogelijk. Na deze constatering heeft Doarpsbelang
het standpunt ingenomen dat nu een nieuw te bouwen accommodatie het doel zou moeten wor-
den.

Op 1 juli jl. is er een overleg geweest met het college van B en W waarin deze richting is bespro-
ken. Het standpunt van de gemeente was duidelijk. Onderzoek doen naar de haalbaarheid van
nieuwbouw onder de eerder genoemde voorwaarden was geen probleem, maar de voorkeur heeft
ons Gemeentebestuur voor het realiseren van een gemeenschapsruimte in een bestaand pand. De
werkgroep gaat de komende maanden deze beide richtingen verder onderzoeken.

Communicatie gaat het gemakkelijkst per mail:
doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com. U kunt zich daar ook opgeven als lid.
Nieuwe leden ontvangen als welkomstgeschenk een prachtige kleurenfolder van
Dorpsbelang. Op deze manier blijft het ledenbestand ook up to date.
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REDACTIE LID GEZOCHT

Vele handen maken licht werk! Wij – als redactie- zouden heel graag nog een lid toe willen
voegen aan ons team. Elke maand komen we 1 x bij elkaar en bespreken we alle binnenge-
komen kopij onder het genot van een kopje koffie. Kun je goed omgaan met de computer en
beheers je de Nederlandse en/of Friese taal, wees dan welkom! Je kunt ons mailen: eine-
koer.gytsjerk@gmail.com of neem contact op met Tjikke Krijgsman. 058 2886499



• 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



Thrimwalda

Sportieve afsluiting schooljaar 2013-2014
De ‘laatste’ schooldag op donderdag 3 juli werd samen met alle ouders, kinderen en leerkrachten
op een sportieve wijze afgesloten. Om 8.15 uur vertrokken de kinderen van groep 8 samen met
hun leerkrachten en enkele ouders op de fiets naar Veenwoudsterwal. In groepen werd d.m.v.
kanoën of in een fluisterboot o.a. het Ottema Wiersmareservaat verkend. Een andere groep ouders
zorgde die ochtend samen met ouders van de oudervereniging voor de ‘aankleding’ van het plein
voor de bootcamp later op de dag. Voor deze bootcamp was een stormbaan gehuurd, welke
’s ochtends door de kinderen van groep 1 t/m 5 uitgeprobeerd kon worden. De groepen 6 en 7
sloten in ons openlucht zwembad een cyclus van enkele zwemlessen af.

Ondertussen werd de hal in school aangekleed voor een lunch, aangeboden door de ouders van
groep 8. Deze lunch was voor deze ouders, de leerlingen van groep 8 en het team van school.
Heerlijke soep, sandwiches, wraps, salades etc. en als dessert een door een ouder zelfgemaakt ijs.
Het was heerlijk en heel gezellig. Vooral de deelnemers aan het ochtend programma (hele och-
tend op het water) hadden reuze trek! De leerkrachten sloten de lunch af met een lied voor de kin-
deren van groep 8. Het team kreeg van deze kinderen een prachtig afscheidscadeau. Zestien
prachtige versierde vogelhuisjes met daaronder een ideeënbus voor ouders, team en de leerlingen-
raad. Het geheel krijgt een mooi plekje in de hal. Vervolgens kon iedereen thuis even bijkomen en
om 15.45 uur werden de kinderen van groep 8 door een grote ‘Bootcampvrachtwagen’ naar
school gebracht en met een persoonlijk woordje ontvangen door alle ouders en kinderen van
school.

Om 16.00 uur werd gestart met de bootcamp. Teams, samengesteld door kinderen en ouders en
een team van de leerkrachten streden tegen elkaar, met steeds een andere tegenstander. Tijdens de
pauze werd gesmuld van vers fruit en drinken, om zo weer op te laden voor de volgende spelen.
Sommige spelen waren een krachtmeting, bij andere spelen kwam het op behendigheid aan.
Iedere groep heeft deelgenomen aan een geweldige bootcamp training van Remco Fikkert uit
Birdaard (hij geeft deze trainingen ook in de Trynwâlden). Aan het einde werd er nog een wed-
strijd gehouden op de stormbaan tussen twee groepen ouders (en leerkrachten). Geweldig om te
zien hoe fanatiek en sportief een ieder was.
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Dr. O. Postmastrjitte 6
9061 BK Gytsjerk
Tel.: 058 256 22 71



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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Er waren kleine prijsjes voor de winnaar . . . en toen was het tijd voor een hapje en een drankje.
Om 19.00 uur begon het officiële gedeelte. Als eerste hebben wij afscheid genomen van meester
Otto Banga. Na 39 jaar, waarvan 15 jaar aan de Thrimwaldaschool gestaan te hebben, verlaat
hij het onderwijs. Wij zullen zijn betrokkenheid en inzet missen en wensen hem en zijn dierbaren
alle goeds!
Hierna kregen alle kinderen van groep 8 een eigen silhouet met een persoonlijk ‘woordje’ van de
leerkrachten van groep 8. Er werd nog gezellig nagepraat, gegeten en gedronken. De kinderen
van groep 8, hun ouders en leerkrachten hebben de dag afgesloten in het BOB gebouw met een
knallende disco.
Langs deze weg wil ik de mensen die de laatste schooldag perfect geregeld hebben bedanken
voor de geweldige en onvergetelijke dag. Ook dank aan de fam. Fahner voor het (gedeeltelijk)
sponseren van al die dozen met fruit en de fam. Hiemstra van Brasserie de Canterlanden voor het
beschikbaar stellen van het vele materiaal. Remco nog bedankt voor de geweldige bootcamp trai-
ning die je gratis hebt gegeven.
En . . . . . dank aan de ‘opruimploeg’ .

Froukje Olijve

Ichtusschool

Als een vis in het water op de Ichtusschool!
Alweer is er een schooljaar voorbij gevlogen. Wat gaat de tijd toch snel, alweer een groep 8 die
afscheid heeft genomen. Na een heerlijke zomervakantie met prachtig weer zijn we weer fris en
boordevol ideeën aan de slag gegaan. Het begin van een nieuw schooljaar is altijd weer span-
nend zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten, maar al snel zit het ritme er weer in en kan
iedereen weer volop aan de slag.
Op onze school werken we met Daltononderwijs. Ook komend schooljaar willen we ons hier ver-
der in ontwikkelen. Naast de verdere verdieping in het goed geven van Daltononderwijs gaan we
ons meer richten op het werken met de I-pad. Inmiddels hebben alle kinderen van de groepen 3
t/m 6 allemaal een I-pad. Een I-pad biedt vele mogelijkheden om ieder kind op zijn eigen niveau
aan het werk te zetten. Het goed inzetten van de I-pad vraagt de nodige kennis, daarom krijgen
wij als team daar dit schooljaar scholing in. Een I-pad is meer dan een leuke gadget. Samen met
ouders, kinderen en leerkrachten gaan we er een mooi schooljaar van maken.

Team Ichtusschool

OPROEP
Wie kan mij helpen aan informatie over de zandafgraving te Gytsjerk in de jaren twintig
(1921 t/m 1929) van de vorige eeuw? Foto's, verhalen en artikelen. Alles is welkom.
Jentsje Leistra, A. Fokkerstraat 3, 9254 CG Hurdegaryp. 0511-474923



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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HET GEZONDE WONDER 
VAN GYTSJERK

Zo zou je de winkel van Justus en Tineke Fahner
aan de Rinia van Nautaweg kunnen noemen. In
de Trynwâlden hebben ze een vaste plaats in de
harten van de inwoners verovert. Niet omdat ze
alleen zo aardig zijn, maar nog veel meer omdat
ze het zogenaamde bietensap door de aderen
hebben stromen, pure aanhangers van kwaliteit
en gezondheid. Juist daarom hebben ze zich
aangesloten bij de landelijke bekende VOL

SMAAK vakbroeders en zusters, een organisatie die ondernemers helpt om het beste uit zichzelf
en de winkel te halen. Justus hierover: ”wij willen gewoon de beste zijn met de meest verse kwali-
teit die voorzien zijn van de smaken zoals we die nog van vroeger kennen”.
Tineke heeft het vooral over de bewerkte producten, maaltijden, rauwkosten, salades en nog veel
meer betaalbare ambachtelijke gezondheid. “Daar komen bij ons de klanten speciaal voor en dat
moeten we zo houden” aldus Tineke.
Alle VOL SMAAK producten zijn met zorg voor het milieu geteeld door meestal kleinschalige telers
die dat specifiek voor de groentespecialisten in de markt hebben gezet. Als je dan als bedrijf de
juiste gezonde hartstocht daaraan koppelt ben je goed bezig en dat al weer 25 jaar. 
Veel van de producten komen uit de directe omgeving, telers dicht uit de buurt.  Het is daardoor
nog verser en smaakt nog beter. Omdat er weinig tussenhandel is kunnen ze ook goedkoper zijn
met de beste producten die je maar kunt wensen. Veel van de producten kun je absoluut niet bij
een super kopen, ze zijn speciaal voor speciaalzaken, zoals bijvoorbeeld de heerlijke
Droomtomaten en Honingtomaatjes en dat is een enorm goede onderscheiding.
“Kijk” verteld Justus, “wij gaan uit van het
principe dat je werkelijk de klanten moet ver-
wennen, dat doen we met onze VOL
SMAAK producten, maar ook met product in-
formatie, kooktips, een zeer ruim assortiment
en natuurlijk een uitermate klantvriendelijke
bediening. Al met al een onderneming waar
we trots op kunnen zijn en waar de klanten
graag blijven komen kopen”.
Justus en Tineke Fahner vieren hun 25- jarig
jubileum samen met de klanten door middel van spetterende en gezonde acties van 1 september
t/m 27 september.  Houdt daarom de komende weken hun advertentie in de Actief goed in de ga-
ten. 



Janneke
Mulder - Deelstra

R. VAN NAUTAWEG 10
9061 AE   GYTSJERK

TEL.: 058 - 256 12 51

BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK



Ook dit seizoen heeft sportvereniging SV Dwarres weer een veelzijdig en afwisselend aanbod
voor alle leeftijdscategorieën. Iedereen die nieuwsgierig is geworden kan vrijblijvend gratis twee
lessen komen volgen. Graag zien we je als nieuw lid op onderstaande tijden.
Meer informatie of contactgegevens staan op onze website: www.dwarres.nl

Sporthal Oentsjerk
Dinsdag: 18.30 – 19.15 uur badminton beginners jeugd basisschool 

19.15 – 20.00 uur badminton gevorderden jeugd 
20.00 – 22.00 uur badminton volwassenen 

Woensdag: 09.00 – 10.00 uur recreatieve jazzdans
09.45 – 10.30 uur Ouder en kind
10.00 – 11.00 uur B.O.M. Bewegen op Muziek
13.30 – 14.15 uur Gymnastiek groep 1 en 2 basisschool 
14.15 – 15.15 uur Gymnastiek groep 3, 4 en 5 basisschool 

Vrijdag : 16.00 – 17.30 uur selectieturnen 
17.30 – 19.00 uur selectieturnen 
19.00 – 20.00 uur springgroep 

Sportzaal Gytsjerk 
Maandag: 17.00 – 20.00 uur selectieturnen 

20.00 – 20.45 uur Damesgroep gymnastiek 
Dinsdag: 16.15 – 17.00 uur jazzdans 4-8 jaar 

17.00 – 18.00 uur jazzdans 9 -13 jaar 
18.00 – 19.00 uur jazzdans 13 – 17 jaar
20.00 – 21.00 Body sculpture/Stepaerobics

Woensdag: 15.45 – 16.30 uur gymnastiek groep 1 en 2
16.30 – 17.30 uur gymnastiek groep 3 en 4
17.30 – 18.30 uur gymnastiek groep 5, 6 en 7 
18.30 – 19.30 uur gymnastiek groep 7, 8 en voortgez. ond.
19.30 – 20.30 uur Jazz 18+ 

Donderdag: 19.15 – 20.15 uur Perfect Pilates 
20.15 – 21.00 uur Callanetics
21.00 – 21.45 uur Volleybal 

Vrijdag: 18.00 – 19.00 uur jazzdans 13 – 17 jaar
19.00 – 21.00 uur jazzdans 18+

De Einekoer
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www.personaltouchtravel.nl/adviseur/tjitske-koopmans

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



KEARN REGIO TEAM 
NOORD-TYTSJERKSTERADIEL

Graag stellen we team Noord aan u voor.  Wij zijn Alie Klompmaker, 
Kees Koudstaal, Margaret Reekers, Frouwina van Dekken en Liesan Veenstra. 
Team Noord werkt vanuit de gedachte dat het gebruik van eigen kracht van mensen bijdraagt aan
het individuele en gezamenlijke welbevinden. 

Wij zijn er om u praktisch te ondersteunen en/of u te adviseren. 
Dat kan over van alles zijn, bijvoorbeeld op het terrein van:
* Jeugd en gezin
* Vrije  tijd en sport
* Wonen en samenleven
* Leren en werken
* Wet en regelgeving
* Vrienden en relaties
* Schulden en geldzaken
* Zorg en hulpmiddelen 

Team Noord kan meedenken bij het verbreden van netwerken, in processen, verbindingen zoeken
en daar waar nodig ondersteunen wij groepen en/of individuen. Hierbij kunt u denken aan oude-
ren, jongeren, anderstaligen, vrijwilligers, mantelzorgers en organisaties. Samen met u kunnen wij
(onder) zoeken naar een passende oplossing voor uw vraag. Vaak is de oplossing dichterbij dan u
denkt!

Heeft u een vraag of wilt u meer weten, hieronder vindt u onze contactgegevens: 

• Kees Koudstaal, Aldtsjerk en Tytsjerk
kees.koudstaal@kearn.nl  06-50261134

• Alie klompmaker: Mûnein, Ryptsjerk, Wyns, Suwâld  
alie.klompmaker@kean.nl  06-10287157

• Frouwina van Dekken: Oentsjerk, Gytsjerk 
frouwina.van.dekken@kearn.nl   06-10287632

• Margaret Reekers: Hurdegaryp, Sociaal Dorpen Team
margaret.reekers@kearn.nl  06-81457213

• Liesan Veenstra: Steunpunt mantelzorg, Maatjes project de Opstap
Liesan.veenstra@kearn.nl 06-10287026

De Einekoer
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Renie Jouta
Rinia van Nautaweg 63
9061 AD GYTSJERK
(058) 256 31 51
info@joutacoaching.nl
www.joutacoaching.nl

Coaching
rond

thema’s als

Leven
en

Werk
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In september en oktober 2014 kunt u ons vinden op locatie. Heeft u een vraag of wilt u eens kenni-
smaken dan bent u welkom. 

Skewiel, Heemstra State dinsdag     14.00-16.00  uur   
It Maskelyn Hurdegaryp donderdag        9.30-11.30  uur   
Bibliotheek  Gytsjerk:  vrijdag     10.00-12.00  uur   

GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURINGEN 
voor senioren, ook in de zomer in Buitenpost.

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun
rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij Goedkope Keuringen op 1 septem-
ber en vervolgens eens per maand in Woonzorgcentrum Haersmahiem, Eringalaan 8 te
Buitenpost. Prijzen inclusief BTW: Medisch (gewijzigde gezondheidssituatie): € 30,00.
Seniorenkeuring (75+): € 30,00. C/D (E) groot rijbewijs: € 50,00

Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom. Voor overige data, informatie en
een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau van Goedkope Keuringen,
tel: 085-48 83 616. Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.
Zelf een datum plannen kan via www.goedkopekeuringen.nl 



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

Vul rond elk getal een woord in van vier letters. Het eerste woord begint boven de één ,de andere
op een willekeurige plaats. Alle woorden draaien met de klok mee. Bij een juiste invulling vormen
de letters aan de buitenzijde, te beginnen boven de één en rechtsom, een gezegde.
Omschrijving:
1.grondsoort 2.Engelse titel 3.Scandinaviër 4.uitgestorven vogel 5.agrariër 6.voldoende gekookt
7.deel van een wiel 8.watervogel 9.dreef 10.zwaardwalvis 11.regelmaat 12.rivier in Spanje
13.ongekookt 14.bosgod 15.oogmerk 16.vruchtbare plaats in de woestijn 17.schoollokaal 18.al-
leenspel 19.muziekgenre 20.krap/smal 21.berg op Sicilië 22.ondeskundige 23.schuine strook
24.nazaat 25.eetgerei 26.windas 27.zangstuk 28.horige 29.document 30.herkauwer 31.ver-
harde huid 32.weekdier 33.slap/zacht 34.insect 35.graansoort 36.lied 37.waterplant 38.Griekse
letter 39.steekvlieg 40.zuivelproduct 41.zeepost 42.vlug 43.volksoverlevering 44.Indonesische
dakbedekking 45.werelddeel 46.jonge vrouw 47.echter 48.tennisterm 49.plaats in Zeeland

F.Z.
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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 juli/augustus puzzel

Gezegde: 

Zolang er nog leven is, is er hoop.
Al gaat het een zieke nog zo slecht, er is altijd hoop op her-
stel, zolang hij niet is overleden. 

Dit gezegde wordt vooral gebruikt om mensen moed in te
spreken in situaties waarin alles verkeerd lijkt.

 
 
 
Oplossing Juli/Augustus puzzel. 
 
 
1. zink geer zekering 
2. loge bink ogenblik 
3. krom peil lomperik 
4. orka bios abrikoos 
5. niet fris nefritis 
6. iglo deen gloeiend 
7. arme geit ermitage 
8. moer dorp roerdomp 
9. vlet nies netvlies 
10. teen down onwetend 
11. stek wieg gewiekst 
12. pols toko loopstok 
13. neet lork elektron 
14. band voeg vagebond 
15. kade nors eskadron 
16. bron veem november 
17. reis tent interest 
18. geur sein seigneur 
19. anno grit ignorant 
20. gems mint stemming 
21. nier gres ergernis 
22. doos earl radeloos 
23. haam zand handzaam 
24. rage nano ongaarne 
25. dito reus outsider 
26. kiem loep polemiek 
     
Gezegde: Zolang er nog leven is, is er hoop. 
                Al gaat het een zieke nog zo slecht, er is altijd hoop op herstel, zolang hij                                                                         
                niet is overleden. Dit gezegde wordt vooral gebruikt om mensen moed                                                                                   
                in te spreken in situaties waarin alles verkeerd lijkt te gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUD PAPIER
Op de volgende dagen wordt er weer ingezameld:

Vrijdag 3 oktober en zaterdag 4 oktober 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 

Ik krige de pen fan Gezina van der Zwaag, mei wa’t ik faak ris troch de
Trynwâlden te hurdrinnen bin.  It is bysûnder aardich dat troch de freonskip fan ús
bern dêrneist ek by de memmen in freonskip ûntstiet. Ik bin Elsiena van Vliet, berne
en opgroeid yn Gytsjerk, mear as 13 jier fuort west om yn 2009 werom te kom-
men. 

Krekt 18 jier sette ik ôf nei Grins om skiednis, myn favorite fak op it vwo, te studearjen. Tenminste,
dat wie de bedoeling, mar it ron oars. It hûs út wie te gau in te grutte stap en dy stúdzje is neat
wurden. In skoft letter bin ik fanút Gytsjerk nei Ljouwert ferhuze, wêr ik tidens in stúdzje oan wat no
Van Hall Larenstein hiet, myn partner Jos Dijcker moete ha. Jos komt oarspronklik út Heino, Oerisel
mar wennet sa stadichoan hast langer yn Fryslân, dat dan bin je hast in heale Fries. Tidens en nei
ús stúdzjes ha wy tegearre moaie reizen makke, wêrûnder in healjier yn Súd-Amerika, mei de
Trans-Mongolië Express fan Ruslân troch Mongolië nei China en letter noch ris tsien wiken dwars
troch India. Reizen hat myn blik ferromme en my in breder wrâldbyld joen. It docht dy letterlik en
soms ek figuerlik fan stânpunt feroarjen. 

Nei tsien jier tegearre, wy wienen ûndertusken nei Lekkum ferhuze, kaam de tiid foar in oar
‘wrâldwûnder’, ús dochter Silke (6) waard berne. Yn Lekkum wie it prima wenjen, mar it waar al
wat krap in ús lytse hûske toen ús jongste, Thymen (no hast 5), him oankundige. Dat toen bin wy
ferhuze nei Gytsjerk, werom nei it âlderlik hûs oan de Rinia van Nautawei. Nei in earste ferbou-
wing yn 2011 binne wy yn ôfrûne april opnij útein set mei ferbouwen. ‘It wite hûs mei de boukon-
tainers yn de foartún’, is foar de measte minsken genoch oanwizing om ús te fienen. Tidens it
sloopwurk earder dit jier, ha wy in bysûndere fynst dien. Út it plafond foel in hiel lyts fotoboekje (2
by 3 sentimer) mei foto’s fan in boeregesin posearjend by in mûne. 

Ik ha der mei myn âld-skoalmaster Dirk Laverman al ris oer gear west, mar wy witte noch net folle
mear oer wa de minsken yn it boekje binne. Wy kamen ek te praat oer de skiednis fan ús hûs dat
yn 1910 bout is yn opdracht fan de douarière (adelike widdo) Van Breugel Douglas, in skoan-
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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



dochter fan jonkfrou Glinstra van Sminia. It liket my hiel nijsgjirrich der mear oer út te sykjen, en sa
wer ynfolling te jaan om myn ynteresse foar skiednis. Oait at ik mear tiid ha... It gefal fan it minia-
tuerboekje leit no earst by it saneamde ‘Coldcase team’ fan Tresoar dat der mei oan de slach sil, ik
bin beneid wat dat opsmyt!

Tidens it hurdrinnen en kuierjen, kom ik yn de Trynwâlden geregeld yn de moaie natoergebieten
fan It Fryske Gea, sa as de Grutte Wielen, It Bûtenfjild, de boskjes Grikelân en Turkije en it
Kaetsjemuoibosk. It Fryske Gea beheart en beskermt hast 20.000 hektare natoer yn Fryslân en ik
wurkje foar dizze moaie klub op it haadkantoar yn Olterterp (by Beetstersweach). Ik koördinear
dêr ûnder oare projekten op it gebiet fan natoerherstel en natoerûntwikkeling. 

Neist it hurdrinnen, mei ik yn myn frije tiid ek graach lêze en yn de tún dwaande wêze. Ús neiste
oanwinst dêryn is in hinnehok dat by it ferskinen fan dit stikje ynnaam is troch in pear Fryske silver-
pelhintsjes. Oankaam fia Gezina, noch in moaie bykomsticheid fan dy nije freonskip.
Jos en ik genietsje fan it wenjen yn Gytsjerk mei ús bern. It is in moai doarp yn in moaie omjou-
wing. De goeie foarsjennings sa as winkels, swimbad, bieb en skoalle meitsje it ta in noflik wen-
plak. 
Foaral it behâld fan in skoalle foar ús doarpsmienskip fien ik fan belang. It is in belangrike drager
foar de leefberheid yn ús doarp en soarget der mei foar dat oare foarsjennings ek bestean bliuwe. 
Der wurdt ûndersocht of it mogelik is in grut ‘kindcentrum’ yn de Trynwâlden (Oentsjerk wurdt
neamd) te ûntwikkeljen, wêryn alle skoallen mogelik opgean kinne. 

Soks sil net fan hjoed op moarn plakfine, dochs
liket it my net in goed foarútsjoch. Folle leaver
soe ik yn ús doarp ien skoalle sjen foar al ús
bern, yn hokker foarm dan ek mei rûmte foar elt-
seniens wrâlbyld. Foarbylden dat it kin, bin der.
Mei ien skoalle kin wy in myn eagen mear in
echte mienskip wêze as mei twa skoallen, lit
stean hielendal gjin skoalle. Ik hoopje dat wy as
âlders yn Gytsjerk dêr in fûst foar meitsje kinne.

De pen jou ik troch oan myn achterbuorfrou Janneke Dijkstra. 
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NAZOMEREN

September, bij uitstek een maand van
nazomeren. Je komt het niet tegen in
het woordenboek: nazomeren. En toch
laat ik het staan, te mooi om via de
spellingscontrole in de prullenbak te la-
ten verdwijnen. Nazomeren draagt iets
in zich mee van een heerlijke, darte-
lende, late zomerbries die om je heen
speelt, je lichaam kietelt en een glim-
lach op je lippen brengt. Er komt een
gevoel in je naar boven die je nog niet

wil loslaten. Nog even terugdenken aan je ligstoel op de camping, het spelen met de golven van
de zee, een prima plek waar je even los kwam van je dagelijkse beslommeringen. Net als bij die
wandeling in de bergen. Een bijzondere ervaring. Hoe hoger je kwam, hoe verder je het dal ach-
ter je liet. Letterlijk en figuurlijk nam je er wat afstand van. Alles wat zich daarin afspeelde werd
kleiner. Irritaties, ongenoegen, problemen, noem maar op. Soms hielp de laaghangende bewol-
king hierbij. Kleurverschillen waren niet goed meer waar te nemen, laat staan die overhangende
takken van de buren, de werkdruk op de zaak, het achterstallig onderhoud aan je woning, het dal
werd vager. Je kwam er los van. 

En dit los komen heeft invloed op je innerlijke. Op de top, met een fantastisch uitzicht kun je je
werkelijk hemels voelen. Alsof je bij iedere stap verder weg bij het dal, dichterbij bij de wolken
met een gouden rand komt. Zo kan je ook wat ontvankelijker worden voor Degene die ons begrip
te boven gaat. Geen wonder dat in de Bijbel een berg regelmatig een plek is waar God zich
openbaart. 

Hoewel dus alles daar onderin het dal wat vager wordt, zou het nog weleens kunnen dat nu net
op afstand je de dingen die zich daar onder in het dal afspelen wat beter kunt relativeren. Want
als je met je neus boven op een kwestie zit, dan ontbreekt het nogal eens aan het overzicht. Zo
kan ook een buitenstaander bij jou net even het cruciale punt aanstippen. Natuurlijk wist je dit
diep van binnen zelf ook wel, maar toch… Op enige afstand zie je de patronen wat helderder,
zou dat de reden zijn dat God in de Bijbelse beeldspraak in de hoogste hemelen troont?

Op school had juf over God gesproken en gezegd dat je God niet kunt uitbeelden: Hij is zo groot,
zo alomvattend, zo onvoorstelbaar, dat we van God geen beeld kunnen maken. Tijdens de pauze
komt een kleine jongen met stralende ogen op haar toe en wijst naar een wolk met een gouden
rand: Juf, ik denk dat God zo is: een kleine witte wolk met een gouden rand...
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En zelfs al maakten de omstandigheden het ons onmogelijk om daadwerkelijk vakantie te vieren,
niemand belet ons om hiervan naar hartenlust te dromen. Juist daarom ook, een heerlijke nazomer
toegewenst met oog voor de ‘gouden randen’.

ds. Hille Vlasman 

Mail: h.vlasman@pgtrynwalden.nl
Voor de wekelijkse weblog, kijk op: www.pgtrynwalden.nl

ZWEMBAD GYTSJERK KRIJGT 
”LUIE TRAP”
Vrijdag 8 augustus heeft Stichting SWIM!, Laat Trynwâlden Zwemmen, een zogenaamde “luie

trap” overhandigd aan het Openluchtzwembad “De
Sawn Doarpen” te Gytsjerk. Wethouder Doeke Fokkema
en voorzitter Dolf Rodenhuis ondertekenden een certifi-
caat ter bevestiging. De trap is gedoneerd door een ano-
nieme gever die de Stichting SWIM! en daarmee het
zwembad een warm hart toedraagt. Een luie trap verge-
makkelijkt het betreden en verlaten van het bad. 
De reacties van de gebruikers zijn uitermate positief.

Wethouder Fokkema bedankte niet alleen de gulle gever maar ook SWIM! en al haar vrijwilligers.
Vanuit de politiek wordt het economische en sociale belang van het zwembad meer en meer on-
derschreven, aldus Fokkema.
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VERMIST
Snoepy, cypers lichtgrijze ex kater van 2 jaar oud

Signalement:
licht grijze vacht,  groene ogen,  slank, schuw, geen halsband
Sinds 4 augustus jl. is onze Snoepy al niet meer thuis geweest. 
Hij woont op de Finne 33 in Oentsjerk. Als u Snoepy ziet of heeft
gezien na 4 augustus, horen wij dat heel graag. Wij hopen natuurlijk dat hij nog leeft, maar
anders horen we ook heel graag wat er met hem gebeurd is.

Alvast bedankt!
Fam. Van Dijk – Silvius, de Finne 33, Oentsjerk. 06-57553124



SPIKERTSJERK GYTSJERK

In de laatste week van de vakantie was
er voor de kinderen weer Spikertsjerk
Gytstjerk. Op  woensdag 13 aug om
10.00 uur werd het evenement geopend
door Houkje Rijpstra. Dit deed zij door
een spijker te slaan in een groot stuk
boomstam. Met een aantal tips van Dolf
Rodenhuis van Spikertsjerk konden de
kinderen met de mededeling dat er dit
jaar een thema was gekoppeld aan het
bouwen gelijk aan de slag om een zo
mogelijk mooie boot te maken. 

Over de 3 dagen dat dit werd georganiseerd hebben een kleine 100 kinderen hun uiterste best
gedaan om hier wat moois van te maken. En dat dit geslaagd was werd al gauw duidelijk. Dit met
hulp van ouders, pake’s, beppe’s, oppassers en natuurlijk de vrijwilligers die zich hier belangeloos
voor inzetten. Vrijdag konden ze een bootje maken om die ‘s middags in het water te laten en dat
is altijd weer een prachtig gezicht. Ook het mooie weer speelde ook een rol.

Om 19.00 uur was er de afsluiting met spikerslaan, marshmellows roosteren, vuurkorven en de kin-
derdisco onder leiding van DJ EPPIE en een gast optreden van Klaas Jan die ervoor zorgden dat
de voetjes van de vloer gingen en zelfs memmen, beppe’s gingen los op de muziek. De heiten en
pake’s keken de kat uit de boom bij de plaatselijke bar die door Arjen en It werden bediend. Al
met al weer een perfecte Spikertsjerk gehad met dank aan al die sponsoren waar we de nodige
materialen van hebben gekregen.  Op naar volgend jaar maar weer!

Met dank aan Gemeente Tytsjerksteradiel, Doarpsbelang Gytjserk, Arjen en It Hiemstra, Slagerij
Rijpma, Bouwbedrijf v/d Meer, Groene Vakwinkel Sikma, Vakgarage v/d Meer, Justus Fahner
groenten en fruit, Albert Heijn T.Castelein,  Adema Bewindvoering, RJ de Boer financieel
Adviseurs, Kompas Vlaggen en Masten, Veevoederhandel Sikma en onze vrijwilligers en degene
die hout etc hebben geleverd. 

Voor het volgende jaar willen wij graag ook weer hout, spijkers, dus bij deze bewaar dit aub voor
de kinderen dan kunnen zij in 2015 weer los. 
Iedereen ontzettend bedankt namens Dolf Rodenhuis, Rudi Adema, Arjen Hiemstra, Carla
Boonstra, Doutzen Bokma, Gerard v/d Veen en Greetje Rijpma
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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.



VRIJWILLIGER WORDEN BIJ 
DE WERELDWINKEL IN GYTSJERK?

De Wereldwinkel in Gytsjerk bestaat al 18 jaar en is voor veel inwoners van de Trynwâlden een
ideale winkel voor o.a. het kopen van originele Fair Trade cadeautjes. Maar ook Fair Trade food
behoort tot het assortiment van de wereldwinkel en vindt gretig aftrek.

Doelstelling
Door producten uit de Derde Wereld landen in de Wereldwinkel te verkopen helpen wij mee aan
het verbeteren van de leefomstandigheden van de mensen daar. Producenten, die leveren aan de
Fair Trade organisaties zijn verzekerd van werk en krijgen een eerlijke, rechtvaardige prijs voor
hun producten. Met dat doel is destijds de Wereldwinkel ook hier opgestart. Dat doel is onveran-
derd gebleven en vormt de inspiratie voor alle medewerkers van de winkel die allemaal als vrijwil-
liger hun steentje bijdragen.

Artikelen
In de Wereldwinkel zijn o.a. prachtige betaalbare sieraden, cadeau-artikelen en kinderspeelgoed
verkrijgbaar. Daarnaast kan men ook voor koffie, thee, chocolade en andere foodproducten uit
Derde Wereld landen in onze winkel terecht. Vaak zijn de producten uit de Wereldwinkel net iets
aparter en is het altijd verrassend om die als geschenk weg te geven of te mogen ontvangen. Een
product uit de Wereldwinkel is een cadeautje met meerwaarde!

Plaats en openingstijden
De winkel bevindt zich in de bibliotheek van Gytsjerk, wordt dus helemaal gerund door een aantal
enthousiaste vrijwilligers en is alleen open tijdens de openingsuren van de bibliotheek. De
Wereldwinkel Gytsjerk was lange tijd een zelfstandige stichting, maar is sinds 1 januari 2012 op-
gegaan in de Stichting Wereldwinkel De Oare Wrâld te Burgum. Hoewel de winkel nu dus onder-
deel is van De Oare Wrâld is de winkel in zoverre zelfstandig gebleven dat deze ook nu nog ge-
heel en uitsluitend gerund wordt door vrijwilligers uit de Trynwâlden. 

Taak vrijwilligers
De belangrijkste taak van de vrijwilligers is het in stand houden van de Wereldwinkel o.m. door
op basis van een vooraf vastgesteld rooster tijdens de openingsuren van de Bibliotheek dienst te
doen als verkoopster/verkoper en informant. Ook bij de activiteiten buiten de Bibliotheek worden
de vrijwilligers ingeschakeld. Deelname in werkcommissies behoort eveneens tot de mogelijkhe-
den.
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Oproep
Als het doel en de activiteiten van de wereldwinkel je aanspreken en je opgenomen wilt worden in
een groep enthousiaste vrijwilligers, neem dan eens contact op met onze organisatie voor een na-
dere kennismaking. Graag willen we je nader informeren over onze winkel en wat ons drijft.
Wil je meer weten over onze organisatie en werkwijze, neem dan contact op met  Liesbeth
Ellenkamp, (tel: 058 – 2563870, e-mail: liesbethellenkamp@hotmail.com) of Loes Wierdsma,
(tel: 058-2562400, e-mail: loes.wierdsmabraun@gmail.com). Zij zijn graag bereid je nader te in-
formeren. Welkom bij de Wereldwinkel van Gytsjerk!

F.E. Kronemeijer, 
secretaris Stuurgroep Wereldwinkel Trynwâlden.

KARTOEN
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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

In huize De Vries/Zijlstra zijn we gek op de Mexicaanse keuken. Lekker
en meestal niet al te ingewikkeld om te bereiden. Daarom deze keer in
‘Slinger om ‘e sleef’ een Mexicaans gerecht: quesadillas met kip. 

Ingrediënten voor 4 personen: 
1 el olijfolie 1 rode ui, fijngehakt 
2 teentjes knoflook, geperst ¼ tl cayennepeper 
2 tl gemalen komijn 1 rode paprika, fijngehakt
1 groene paprika, fijngehakt 480 gram gegrilde kip, in reepjes
8 grote bloemtortilla’s 240 gram belegen kaas, geraspt 

1. Verhit de olie in een grote koekenpan en bak de ui en knoflook al roerend tot de ui zacht is.
Voeg de specerijen en paprika’s toe en bak het geheel al roerend tot de paprika’s zacht zijn. Haal
de pan van het vuur, voeg de kip toe en roer goed.  2. Leg een tortilla op een bord. Schep er een
¼ kop kaas op, dan een kwart van het kipmengsel, en dan nog een ¼ kop kaas. Leg er een tor-
tilla bovenop. Dit is een quesadilla. Herhaal dit met de overige tortilla’s zodat je uiteindelijk vier
quesadillas hebt. 3. Bak steeds één quesadilla in een licht ingevette koekenpan op matig vuur
goudbruin. Keer hem op een bord en schuif hem daarna voorzichtig weer in de pan om de andere
kant te bakken. Haal de quesadilla uit de pan wanneer beide kanten goudbruin zijn. Dek de ques-
adilla af en bak de andere quesadillas. 4. Snijd de quesadillas in vieren en serveer ze eventueel
met guacamole, zure room en ijsbergsla. 

Buen provecho / eet smakelijk! 

Martje Zijlstra

Ik geef de sleef door aan Sietske Koole
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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



DOARPSFEESTPOLONEZE 
OP ‘E FJOUWERSPRONG

Dit bin foto‘s fan in happening mei  polonêze op ‘e fjouwersprong yn ús doarp. It soe aardich
wêze as immen noch wit werom dat hjir barde, ek nei it jiertal bin ik nijsgjirrich. 

Graach even maile.

Dirk Laverman                          
email: dirklaverman@hotmail.com  
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Team 

Trynwâlden e.o

tel. 06 - 83799488

Verpleging en verzorging thuis, 

ook in uw dorp.



BOB

Eindconcert Kinderen maken muziek in buurthuis BOB!
Het afgelopen seizoen hebben 26 kinderen, woonachtig in de verschillende
dorpen van de Trynwâlden de kans gekregen om op een laagdrempelige
manier kennis te maken met muziek. Iedere dinsdag was het de vaste muziekdag in het BOB-ge-
bouw. De kinderen maakten eerst kennis met verschillende instrumenten, zoals keyboard, drums en
basgitaar. Na een aantal weken enthousiast uitproberen, werden bands gevormd, waarbij alle kin-
deren hun eigen instrument mochten gaan bespelen. Verschillende liedjes zijn door de bands ge-
oefend. Na, ruim 25 weken na het startmoment, waren de bands zover om hun talent te laten zien
tijdens het eindoptreden op 
vrijdag 6 juni j.l. Het terrein van BOB was omgebouwd tot een heus festivalterrein, met muziek-
trailer en al. Naast de optredens van de verschillende bands waren er ook nog speciale muzikale
acts voor u optreden, zoals Ate T. en Wickedly Cores. Een groep enthousiaste ouders heeft met on-
dersteuning van het BOB-bestuur, het eindoptreden georganiseerd.

Het project “Kinderen maken muziek in buurthuis BOB” is een initiatief van de Stichting voor
Sociaal Cultureel Werk BOB in samenwerking met Evert Groendijk. Voor meer informatie: bezoek
de website www.kickstartmusic.nl. Sponsoring van de Rabobank en de Van der Meer- Boerema
Stichting  plus financiële steun van plaatselijke ondernemers hebben dit project mede mogelijk ge-
maakt.

Muziek in het buurthuis BOB krijgt een vervolg! 
Ook het seizoen 2014-2015 zal in het teken staan van muziek in Buurthuis BOB. Dat muziek ma-
ken leuk en leerzaam is, volwassenen en kinderen samenbrengt, is wel duidelijk geworden tijdens
de muziekactiviteiten van afgelopen jaar in BOB. BOB is op dit moment in overleg met verschil-
lende muziekdocenten om muziekles te kunnen blijven aanbieden in de Trynwâlden.

Voor komend seizoen kunt u in ieder geval terecht voor:
Keyboard/piano- en basles bij Arjan Kiel info@arjankiel.nl • 06-54983272. Zangtips of zingen in
‘popkoor wooman’ bij Marjan Holtrop marjanholtrop@tele2.nl • 06-45556697 Drumles bij Ate
Tjeerdsma • ate_tjeerdsma@hotmail.com • 06-24604435
Gitaarles bij Evert Groendijk. Tevens muziekles voor mensen met een verstandelijke beperking
(groepen en individueel) Evert@evertgroendijk.nl • 06-26972570. De lessen worden gegeven in
Buurthuis BOB. Data en tijden volgen in september. 

Wilt u zich alvast aanmelden voor een proefles? 
Neem dan contact op met één van de bovenstaande contactpersonen.
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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



Daarnaast zijn er plannen om het pro-
ject “kinderen maken muziek in buurt-
huis BOB” (voorheen Kickstart) een ver-
volg te kunnen geven. Omdat de
subsidies en de fondsen komend jaar
niet meer toereikend zijn, zijn we (BOB,
Evert Groendijk en de oudergroep) ge-
noodzaakt op zoek te gaan naar een
andere financiële constructie. Muziek
maken in een popband is al 3 jaar een
succes en het zou erg jammer zijn als
we de kinderen deze muzieklessen niet

meer kunnen aanbieden. Mocht u zelf nog ideeën hebben, hoe we het project een vervolg kunnen
geven dan horen wij dat graag. U kunt hiervoor contact opnemen met Evert Groendijk. 

(Pop)Muziek in BOB dat is top!

PREEKROOSTER SEPTEMBER

zo 31-8-2014 09.30u Ontmoetingskerk H. Vlasman

zo 7-9-2014 15u30 Ontmoetingskerk JOP m.m.v. R. Hakkert en team
11.00u Wyns I. Verburg

zo 14-9-2014 09.30u Gytsjerk J. Hofstra
09.30u Oentsjerk H. Vlasman

zo 21-9-2014 10.00u Ontmoetingskerk H. Vlasman startzondag
10.00u Heemstra State G. van der Galiën

zo 28-9-2014 09.30u Gytsjerk H. Vlasman
09.30u Aldtsjerk I. Verburg

zo 5-10-2014 09.30u Ontmoetingskerk J. Hofstra Israëlzondag
11.00u Readtsjerk J. Hofstra

Voor meer informatie zie de website www.pgtrynwalden.nl
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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: 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


