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Dijkstra Woonmode
Rengersweg 21 9062 EA Oentsjerk
Tel. 058 - 256 19 03 (voorheen Meba)
Voor al uw woninginrichting!

Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur
Vrijdagavond koopavond

De Einekoer

FAN ’E REDAKSJETAFEL
De eerste officiële stormdag is inmiddels geweest, overal liggen bladeren,
nat en guur, met soms een mooie herfstdag. Het dorp wordt stil en iedereen
blijft binnen, lichtjes worden weer aangestoken.
De Sint is zaterdag 21 november weer in het dorp aangekomen. Het zijn weer spannende avonden van schoen opzetten. De volgende ochtend vroeg op staan en kijken wat je gekregen hebt.
Pakjes avond, de Kerst, allemaal gezellige vooruitzichten.
Het project ‘Ho! Net in ‘e kliko’ zit zeker niet stil. Deze maand staat “Papier” in het middelpunt
van onze belangstelling. Met als tip: Het papier van al onze ontvangen Sinterklaas cadeautjes
mag deze maand op elf en twaalf december [netjes verpakt] langs de weg! Op elf december
wordt de allerlaatste KerstMarkt voor Stichting FaridPur georganiseerd. Altijd leuk en gezellig om
even een kijkje te nemen!
Maak er gezellige fijne dagen van!
Henk Sjoerdsma

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.
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Onze service is geen buitenkant, maar komt van binnen

Wij zijn Tij Uitvaart: Reiny van der Vegt en Sarissa Schoppert
We zijn een eigentijds vrouwenbedrijf. Te midden van vooral mannenbedrijven en éénmanszaken in de uitvaart nemen we een unieke positie in Fryslân in. Juist die vrouwelijke aanpak
maakt dat we dingen anders doen. We schermen niet met een keurmerk. Onze service is namelijk geen buitenkant, maar komt van binnen. We komen niet om te regelen, maar willen van
waarde zijn. Onze dienstverlening is vriendelijk en laagdrempelig. Onze aanpak is persoonlijk
en altijd op maat. We zijn er voor iedereen, ongeacht achtergrond of levensbeschouwing.

De Einekoer

BESTUURLIJK BEKEKEN
Vereniging voor Dorpsbelangen
Secretariaat: De Tille 13; tel. 06 417 456 80
E-mail: doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com
Bankrekening Dorpsbelangen Giekerk: NL54 RABO 0320 9762 54
Inloopspreekuur 16 december
De eerstkomende bestuursvergaderingen van Dorpsbelangen is op woensdag 16 december 2015,
opnieuw 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 bij de secretaris van
Dorpsbelangen. U hoort dan nader van ons.
Winkels, inloopcentrum en ander nieuws
De eerste week november kwam Gytsjerk twee keer goed in het nieuws. Zo lazen wij op woensdag vier november in huis-aan-huis-krant Actief dat de aanvraag voor een bouwvergunning voor
de winkels is ingediend bij de gemeente. Als alles mee zit kan er nu snel met de bouw worden begonnen. Het tweede goede bericht kwam van de gemeenteraad. Die heeft een dag later, op donderdag vijf november ingestemd met het voorstel om € 100.000 op de meerjarenbegroting te zetten voor het inloopcentrum in Gytsjerk. Op www.gytsjerkaktueel.nl wordt er volop aandacht
aan besteed. Meld je ook aan voor de Nieuwsbrief, dan blijf je over deze en andere nieuwtjes
goed op de hoogte!
Ho! net yn’e KLIKO!
De actie is in volle gang en de aanmeldingen stromen binnen. Bij het verschijnen van deze
Einekoer is de eerste maandprijs van € 100 gevallen. Doe mee! Heb je je nog niet officieel aangemeld? Ben je vergeten om de sticker op de container te plakken? Wil je een nieuwe? Meld je aan
en volg ons op www.gytsjerkaktueel.nl of via Facebook Ho Net yn’e kliko
Ho! net yn’e KLIKO! geldt ook voor Sinterklaas!
Elke maand staat een andere afvalactie in de belangstelling en dat is nu papier. Dat wordt in Gytsjerk al sinds mensenheugenis ingezameld voor de
beide scholen. Tegenwoordig wordt de inzameling voor beide scholen gecombineerd. Ondanks het werk van de vele vrijwilligers levert de oud papierinzameling in volume en in € steeds minder op. Dat komt natuurlijk omdat er
steeds minder van papier wordt gelezen en steeds meer via internet. Maar
sommige mensen gooien hun oud papier gewoon in de grijze kliko. Doe dat niet! Daar zijn heel
veel goede redenen voor en die zijn door de werkgroep Ho! Net yn’e Kliko voor u op een rijtje
gezet (zie volgende pagina). Zet uw oud papier dus buiten langs de weg.
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Ingmar Plantenga

06 - 21 58 22 21

info@uniekhoveniers.nl

Uniek Hoveniers
Voor- en najaar tuinonderhoud
Snoeien van bomen, struiken, hagen
en bolvormen
Gras- en kantenmaaien
Aanplanten en verplanten

Schoffelen en onkruid wieden
Vrijblijvend advies
Particuliere en bedrijfstuinen
Bemesting voor gazon en borders
Bestrating schoon en onkruidvrij houden

• Financiële administratie
• Loonadministratie
• Omzetbelasting
• Inkomstenbelasting
• Jaarrekening
• Advisering
Achterdyk 4 • 9061 CZ Gytsjerk
Tel. : (058) 256 23 20 • E-mail: info@wassenaaradministratie.nl

De Einekoer
Doe dat op de dagen die gepubliceerd worden in de Einekoer en denk ook aan de verpakking
van Sinterklaascadeautjes. Daar helpt u het milieu en de scholen mee en het levert kostenbesparing
op bij de afvalverwerking.

Op de volgende dagen
wordt er weer OUD PAPIER ingezameld:
Vrijdag 11 december
en zaterdag 12 december
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Hellinga
transportbedrijf

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

Rinia van Nautaweg 81, 9061 AD Gytsjerk
Tel. 058-2561402
info@hellingatransport.nl
www.hellingatransport.nl

nu ook op maandag geopend

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

De Einekoer
Verkeer en veiligheid in Gytsjerk
Roy de Torbal brengt inwoners en bestuurders bij elkaar, informeert over ontwikkelingen naar aanleiding van klachten en veranderingen rond verkeer en veiligheid in Gytsjerk.
In behandeling zijn:
* Canterlandseweg: belijning tot aan de tegeltjesbrug; aansluiting fietspad op de
Canterlandseweg; tweede in /uit rit bij slagerij Rypma voor bevoorrading; voorrang regels zijwegen Canterlandseweg.
* Rinia van Nautaweg [noord]: aanpassing, ingang vanaf Oenkerk; hoek verkeersbord Giekerk;
Rinia van Nautaweg [zuid] snelheid beperkende maatregel en plan van aanpak van de buurtvereniging.
* Simke Kloostermanstrjitte: met de inbrenger kijken naar de andere mogelijkheden in plaatse van
verkeersdrempels als snelheid beperkende maatregel.
* Rengersweg – Trynwalsterdyk: verkeersborden met richtingaanduiding
voor fietsers, die nu ontbreken bij het gehele wegdeel.
* Onderhoudsplan van de gemeente Tietjerksteradiel 2016; openstellen
en opnieuw inrichten van het pad naar het Atjebosk en de situatie op de
menpaden.
Uw signaal is belangrijk voor de
Adviesraad WMO van de gemeente Tytsjerksteradiel
Per 1-1-2015 zijn er veel zorgtaken overgegaan van het rijk naar de gemeente. Dit heeft grote gevolgen voor de burgers van onze gemeente. In het
bijzonder voor de burgers die een beroep (moeten) doen op een WMO (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning) voorziening. Zij krijgen ineens te maken met
de dorpenteams (WMO zorg) en/of jeugdteams (jeugdzorg) die namens de
gemeente contact hebben met de burgers. De medewerkers van deze teams
gaan met aanvrager/gebruiker van een WMO voorziening een (keukentafel)gesprek aan, om met
u te bekijken wat de beste oplossing is voor uw (hulp)vraag. Heel veel is nieuw voor onze burgers
en de medewerkers van de dorpen- en jeugdteams. De doelstelling is vanuit het belang van de burger te kijken naar de (hulp)vraag. Onze gemeentelijke adviesraad WMO heeft als taak het college van B. en W. te adviseren over WMO aangelegenheden.
De taak van de Adviesraad WMO was vorig jaar met alle beleidsontwikkeling erg belangrijk. Dit
jaar richt de Adviesraad WMO zich meer op haar signaalfunctie. Wij willen graag van de bevolking weten hoe u het nieuwe WMO beleid ervaart. Hebt u de afgelopen maanden te maken gehad met een aanvraag voor een zorgvoorziening bij de gemeente Tytsjerksteradiel? Hebt u contact
gehad met of gehoord over het functioneren van dorpen- en jeugdteams? Wij zien uw signalen
graag tegemoet om aan de hand hiervan het college van B. en W. te kunnen adviseren.
Verbeteringen b.v. in het meedenken met u, in het functioneren van teams, in persoonlijke contacten, etc.
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* nieuwbouw * verbouw * onderhoud *

Rengersweg 102, 9062 EJ Oentsjerk

Telefoon: 058 - 256 15 00

www.bouwbedrijfvandermeer.nl

Afhaalmenu’s voor 2 - 3 personen
voor €18,50
Elk weekend een lopend buffet voor € 11,75
(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

De Einekoer
De Adviesraad WMO is op werkdagen bereikbaar tussen 18.00 uur en 20.00 uur op tel. 063001 3338. Wij zijn elke tweede maandag van de maand aanwezig in de hal van het gemeentehuis tussen 18.30 en 19.30 uur om de burger te woord te staan. U kunt uw signalen kwijt op
de website www.adviesraadwmotdiel.nl. Op deze site treft u de namen aan van de leden van
Adviesraad WMO die uw belangen vertegenwoordigen.
Voor verdere info website dorpsbelang Giekerk www.gytsjerkaktueel.nl.
Problemen rond Verkeer en Veiligheid in uw omgeving doorgeven via
doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com of op ons inloopspreekuur in
Brasserie De Canterlanden. De eerstvolgende is op woensdagavond 16 december om 19.30 uur.
Hondeneigenaren: laat uw hond geen kuilen graven
Veel dorpsgenoten maken gebruik van ruiter/menpaden bij Gytsjerk om een wandeling met de
hond te maken. In dit mooie pad zitten veel gaten en kuilen, wat
een gevaar oplevert voor paarden en marathonwagens.
Al enkele keren heeft de Gemeente Tytsjerksteradiel de kuilen opnieuw aangevuld. Het lijkt er echter op dat verwoede graafwerkzaamheden door honden deze kuilen en gaten veroorzaken.
Graag vriendelijk verzoek aan de hondenbezitters om uw hond
niet te laten graven! Zo blijft het voor iedereen goed begaanbaar zonder struikelpartijen of blessures.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

OUD PAPIER
Op de volgende dagen wordt er weer ingezameld:
Vrijdag 11 december en zaterdag 12 december
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 containerplaatsen bijeenzetten? Bij de container: het papier zo ver mogelijk achterin opstapelen. Dit bespaart 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 papier 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.
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kwaliteit
goede service
scherpe prijzen

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

www.werkhoveniers.nl

Harmen Werkhoven
Waling Dykstrastrjitte 27, Gytsjerk
06 - 15 08 68 42 • info@werkhoveniers.nl

De Einekoer

JOEHOE, KOM JE BUITEN SPELEN?!
Door de seizoenen heen, is er altijd een moment dat mannen
zich heerlijk kunnen uitleven bij buiten activiteiten. Ze kunnen
heerlijk buiten spelen met de tuinslang, om de planten te besproeien of de auto af te spoelen. Ze kunnen fikkie stoken achter
de barbecue. Uuurenlang het terras schoonspuiten met de hogedrukspuit. Zorgvuldig de sneeuwschuiver hanteren. Nu, in dit
seizoen is er niets zo fijn als bladblazen. Gedrieën -als trio- een
enorm volume ontwikkelen in een razend concert. Alle bladeren
het gras af de goot in! Maar daarna was er geen veegwagen te
bekennen. De volgende ochtend lag er opnieuw een hele laag
blad op het gras, zelfs meer dan de dag ervoor.
De zon scheen, het was mooi weer. De
school was om twee uur uitgegaan.
Daar waren twee meisjes, Jente en
Rahaf. Zij waren aan het buiten spelen,
met de bladeren. Zonder hulpmiddelen
en geluid. Lekker schoppen door de bladeren, hopen maken en blad opgooien.
Niemand had geroepen: Joehoe, kom je
buiten spelen?!
Jacqueline Fournier

Collecte Brandwondenstichting.
De brandwondenstichting bedankt alle collectanten en bewoners
in Gytsjerk voor de grote inzet en bijdrage aan het prachtige
resultaat van de collecte. In de landelijke collecte van 5 tot en
met 11 oktober 2015 is in Gytsjerk een bedrag van € 854,78
opgehaald. Hiermee levert de regio een belangrijke bijdrage aan
de brandwondenstichting.
Ingrid Klaster en Afke van Dijk.
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Uw allrro
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Bel Dieter:
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Simke Kloostermanstr
straat 20 • Gytsjerk • 06 - 21 50 08 72 • info@dieklus.nl
fo@dieklus.nl

www
w.dieklus
s.nl

Janneke
Mulder - Deelstra

R. VAN NAUTAWEG 10
9061 AE GYTSJERK
TEL.: 058 - 256 12 51

BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK

De Einekoer

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

ICHTUSSCHOOL
Parels uit de praktijk
De Ichthusschool is een Daltonschool. We werken vanuit de Daltonkernwaarden. De
Daltonkernwaarden zijn verantwoordelijkheid, samenwerken, reflectie, effectiviteit, zelfstandigheid
en borging. Op de website van de Nederlandse Daltonvereniging vindt u allemaal informatie
rondom deze kernwaarden en het Daltononderwijs. Als team proberen we deze kernwaarden zo
goed mogelijk vorm te geven. Ieder jaar volgen we scholing om de kwaliteit van ons onderwijs te
verbeteren.
Enkele punten waar we mee aan de slag zijn:
- In de kleutergroepen werken we met maatjes. De maatjes helpen elkaar waar nodig. De maatjes
zijn ook verantwoordelijk voor een huishoudelijke taak. Dit jaar willen we deze taak meer benadrukken. Achter de maatjesfoto’s komt een foto te hangen van datgene waar deze kinderen zorg
voor moeten dragen, bijvoorbeeld het opruimen, van de vloer, de kieskast etc. Daarnaast zijn we
in de kleutergroepen bezig met coachgesprekken. Een coachgesprek is een gesprek tussen een
leerlingen en de leerkracht. Tijdens dit gesprek kan een kind aangeven wat hij/zij al kan en wil leren.
Met choachkaarten wordt dit vastgelegd.
- In groep 3 en 4 willen we dat de kinderen bewust worden
van hun eigen leerproces. In de klas hangt een doelenbord.
Op de ene kant staat ‘’dit leren we’’ en op de ander helft
staat ‘’dit weten we al’’. Onder het kopje ‘’dit leren we’’
staan een aantal doelen waar de kinderen uit kunnen kiezen,
bijvoorbeeld de tafel van 5. Daaronder hangen vijf manieren
hoe je de tafel van 5 kunt gaan oefenen, de kinderen kiezen
twee manieren om de tafel te oefenen. Is er een doel behaald
dan komt deze onder het kopje ‘’dit weten we al’’. Daarnaast willen we dit jaar aan de slag met
de verschillende talenten van de kinderen en willen we werken met didactische maatjes.
- In de bovenbouw gaan de leerkrachten aan de slag met het toetsen vooraf. Voordat er bijvoorbeeld aan een nieuw rekenblok wordt begonnen. Hieruit blijkt welke onderdelen al worden beheerst en welke onderdelen nog uitleg nodig hebben. Kinderen krijgen zicht op wat ze al kunnen
en waar ze dus andere kinderen mee kunnen helpen en wat ze nog lastig vinden.
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Tjitske Koopmans
T: 06-25360061
E: tjitske.koopmans@personaltouchtravel.nl
www.personaltouchtravel.nl/adviseur/tjitske-koopmans

De Einekoer
Kinderen kunnen bij andere kinderen instructie halen. Dit alles vergroot het eigenaarschap van de
leerling. Het maakt meer inzichtelijk waar de leerling mee bezig is. Daarnaast krijgt de leerkracht
ook meer zicht op welke instructie nodig is.
Natuurlijk zijn er nog heel wat meer punten waar we mee aan de slag gaan. Zo werken we bijvoorbeeld dit jaar met de klasseplan app, dit is een app waar de kinderen hun weektaak kunnen
plannen. Bepaalde taken staan vooraf ingepland, maar de kinderen kunnen ook zelf taken inplannen. In deze app staan ook alle doelen waar we in die week aan werken. Bij elk doel geeft de
leerling aan in hoeverre het doel beheerst wordt. De leerkracht krijgt zo een mooi overzicht en kan
van daaruit weer de instructie aanpassen. Wij zijn er trots op ons onderwijs en werken hard om
ons onderwijs steeds weer te verbeteren!
Team Ichthusschool

THRIMWALDASCHOOL
Speel-leerplezier door intrinsieke motivatie is de basis van ontwikkeling van het
kind
Motivation is a fire from within. If someone else tries to light that fire under
you, chances are it will burn very briefly. (Stephen R. Covey)
Vrij vertaald staat hier: Motivatie is het vuurtje van binnen. Als iemand anders dat in jou probeert aan te steken, dan is er een kans dat het maar kort
brandt.
Er zijn twee soorten motivatie: extrinsieke en intrinsieke.
Bij extrinsieke motivatie kan er vanuit bijvoorbeeld de leerkracht of de ouder het vooruitzicht ontstaan van een beloning of ’straf’. Een soort van moeten.
Bij intrinsieke motivatie komt de wil vanuit de persoon zelf en is hierbij is het proces (lees; plezier)
belangrijk. Het vuurtje van binnen. Uit verschillenden wetenschappelijke onderzoeken is gebleken
dat mensen met een intrinsieke motivatie:
- Een hoger concentratieniveau hebben.
- Creatiever zijn. Dit zou onder andere komen door een hoger concentratieniveau, hogere bereidheid tot het nemen van risico’s.
- Grotere gevoelens van zelfcompetentie en trots hebben.
- Meer plezier beleven tijdens het uitvoeren van hun taak.
Intrinsieke motivatie wordt groter wanneer er een omgeving gecreëerd wordt met de juiste voorwaarden, waarin kinderen zichzelf kunnen motiveren. Het is dan ook van groot belang dat kinderen onderling, ouders, opa’s, oma’s, oppas, vaders/moeders, leiders van bijv. de sportclub en
leerkrachten betrokkenheid hebben voor het kind en wat hem/haar bezig houdt.
Kinderen die bij ons op school komen wanneer zij vier jaar zijn, ontwikkelen zich in sprongen. De
sprongen die kinderen maken is voor geen kind gelijk. Het gebied waarin kinderen ontwikkelingssprongen of sprongetjes maken hangen onder andere af van het aanbod, aanleg en belangstelling.
17

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

jouta coaching

Coaching
rond
thema’s als

De Einekoer
Het is de ‘kunst’ van de opvoeder (dus ook buiten school) om aan te voelen waar kinderen en op
welk moment aan ‘iets’ toe zijn. Een leerrijke omgeving is voor kinderen daarom van groot belang. Voor de kleuters dus; een sloophoek, water/zandtafel, stempeltafel, computers, bouwmat,
poppenhoek, kleitafel, constructie etc. Voor ieder kind zal er materiaal zijn wat hem/haar de uitdaging geeft om vooral ontdekkend te leren.
Zelf oplossingen bedenken voor bijvoorbeeld een moeilijk bouwwerk en dit met trots laten zien aan andere kinderen, ouders,
meester/juf geeft veel voldoening en een gevoel van welbevinden.
Wat hebben wij toch een prachtig beroep.
Namens het team Thrimwalda,
Froukje Olijve

GEZOCHT: KERSTSTALLEN
Wie heeft op zolder nog een oude kerststal? Een kerststal waar je als kind al van genoot: het bruin gevlekte
schaapje, de herder met zijn schoudertas, Jozef, die
een stukje verf van zijn jas mist, Maria geknield bij
het kindje Jezus in de kribbe. Of hebt u een nieuwe
kerststal in prachtige kleuren, strak vormgegeven of
een kerststal uit een ver land? Misschien is uw kerststal
heel klein en fijntjes of juist groot en imposant.
Het weekend voor de kerstdagen willen we verschillende kerststallen een plekje geven in de
Mariakerk te Oentsjerk. Kerststallen met een verhaal.
Zaterdag 19 december kunt u de stal brengen, zondag 20 december is in de Mariakerk een kerkdienst. Daarna is de tentoonstelling met hopelijk een grote variatie aan kerststallen nog enkele dagen te bezichtigen. Een mooie gelegenheid voor jong en oud om in de sfeer van kerst te komen.
De openingstijden van de tentoonstelling volgen.
Woensdag 23 december kunt u de kerststallen weer ophalen zodat u met de kerstdagen zelf van
uw kerststal kunt genieten.
Mocht u een kerststal beschikbaar willen stellen, dan dit graag voor 12 december doorgeven aan
Tiety Bakker, t.bakker@pgtrynwalden.nl Tel. 058-2894919
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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
verhuur
Minikraan
!!
cm breed
vanaf 70
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PUZZEL
Horizontaal :
1.vrouwelijk dier
6.agent van politie
12.deeg bewerken
14.werk
16.waterdoorlatend
17.ridder
18.spoedig
19.derhalve
21.vervelend mens
23.land in Zuid Amerika
25.doodslag
28.zwaardwalvis
30.landbouwwerktuig
31.persoonlijk voornaamwoord
32.noach
33.voortvoegsel
34.gecastreerd rund
35.jongensnaam
37.woonplaats
39.tweezang
41.genodigde 42.cabine van een kabelbaan 43.hoofdstad van Noorwegen 44.erfgenamen
46.azijn 48.emeritus (afk) 49.onder andere 50.dakbedekking 51.reeds 52.nummer
53.ingang 55.logee 57.echtgenote 59.geluid van een varken 61.staat 63.ieder
65.ruiterwacht 66.meisjesnaam 68.oproer maken 70.bijwoord van plaats 72.inwoonster van Wenen
73.kanjer.
Vertikaal:
1.een zekere 2.beslist 3.editie 4.ledig 5.zeer dom 7.deel van het jaar 8.nadien 9.rubidum
10.elk 11.Engelse titel 12.deel van de klok 13.steeds 15.tafellinnen 20.vis 22.uitdelen
24.zelfzucht 26.bergplaats 27.vrouwelijk hert 29.koelruimte 36.inleiding 37.onheilsgodin
38.plaats in N Brabant 40.U edele 43.vochtophoping 45.namiddagdienst 47.inbreker
54.dreumes 55.afscheiding 56.plaats in Duitsland 58.jongensnaam 60.bakplaats 62.lucht
64.windvrij 67.knaagdier 69.meer dan goed is 71.neon.
F.Z.
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Oplossing november puzzel

Gezegde:
Mijn vingers jeuken om dat te doen.
Iemand die zo graag een actie wil ondernemen dat
hij zich haast niet meer kan bedwingen, kan zeggen
dat zijn vingers ”jeuken” om het te gaan doen:
alsof ze al uit zichzelf tot handelen willen overgaan

Papiersnijwerk Kerstklok
Scan de afbeelding, druk het op
A4 af. Maak de print met een paar
papierclips vast op een stevig vel
gekleurd papier(120 gr.) Snijd
door de kopie de afbeelding uit.
Vanuit het midden naar de buitenkant. Snijd de stippellijntjes níet
door, vouw dit om, het geeft een
3D effect. Veel plezier.
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Gytsjerkster foto’s fan destiids - it doktershûs

Dizze foto is nommen fan it hûs mei nr 36 oan ‘e Rinia van Nautawei, sa om 1945 hinne.Yn
dat jier wenne hjir húsdokter Schuyt, mei oan hûs syn dokterspraktyk. De útbou oan ‘e súdkant,
dy’t letter ôfbrutsen waard, is op ‘e foto noch dúdlik te sjen. Efter de hage yn ‘e tún fan ‘e
buorlju ( nr 38) stiet in boerd mei KAPPER dêrop. Hjir sette Jan Krikke yn 1945 útein mei in
kapperssaak. Njonken syn wurk hie Krikke in tige nijsgjirrige leafhawwerij: út en troch die er
him foar as hypnotiseur. Yn 1954 ferhuze hy nei de stêd Grins

Rinia fan Nautawei nr 36 – It doktershûs
Op 15 febrewaris 1923 frege Klaas Wolters Sibma, eigner fan de kop-romp pleats oan ‘e
Rinia fan Nautawei nr 32 by de gemeente in fergunning oan foar de bou fan in nije went op it
hiem fan syn boerepleats. Timmerman/Architekt R.H. Kingma, dy’t al hiel wat huzen yn Gytsjerk
op syn namme hie, krige de opdracht foar dat hûs. De boufergunning wie der al nei in goed wike
en yn de rin fan 1923 wie it hûs oan ‘e Rinia fan Nautawei klear. En krige letter it nûmer 36.
Klaas Sibma en syn frou ha hjir oant 1927 ta wenne. In jier letter,nei syn ferstjerren ferkocht syn
widdo it hûs oan Taeke de Jager. Dizze Taeke de Jager wie de earste húsdokter yn Gytsjerk. Hy
waard berne yn Kollum, groeide op yn Boazum en studearre letter yn Grins medisinen.
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De Trynwâlden hat grif in gaadlik plak yn syn
eagen west om dêr as dokter te begjinnen, want
rillegau nei ’t er klear wie mei syn stúdzje, troude
er op 10 maart 1928 yn Moarmwâld en kocht
fuortendaliks yn Gytsjerk it hûs dat te keap stie oan
‘e Rinia fan Nautawei nr 36. Boppedat kamen der
twa advertinsjes yn ‘e Ljouwerter Krante.
It die al gau bliken dat dokter De Jager yn alles, dêr’t er mei
úteinsette in man fan oanpakken wie. Ut lettere kranteberjochten (oer him) yn syn Gytsjerkster tiid krijt men fan him in och
sa geunstich byld. Om op tiid en goed te plak by syn patiënten te kommen waard op 13 september 1928 in Citroen mei it
nûmer B 13049 oanskaft.Yn septimber fan datselde jier skriuwt De Jager yn in brief nei de gemeente dat hy graach in
part fan de earmenpraktyk +) yn ‘e Trynwâlden ha wol. De
gemeente wiist syn fersyk ôf, men is fan betinken dat dit by
húsdokter Kijlstra yn hiel goede hannen is. Foar de
Oentsjerkster dokter wie dit de twadde konfrontaasje mei De
Jager: Earst wie der de doktersfestiging yn ‘Kijlstra syn’
Trynwâlden en dêrnei dy brief nei de gemeente oer de earmenpraktyk. Dokter Kijlstra hie it hielendal hân mei de nijkommer. Mar Taeke de Jager krige in
twadde kâns. Doe’t Kijlstra kaam te ferstjerren, tsjinnen op 9 oktober 1930 de húsdokters Buis jr –
opfolger fan Kijlstra - en T. de Jager beide in fersyk yn by de gemeente Tytsjerksteradiel om in
part fan de earmenpraktyk beheare te meien. B en W kamen mei in útstel it arbeidsgebiet te ferdielen en elk f 500 ( no: € 4000 ) beleanning te jaan. Dokter Buis krige dan de doarpen Oentsjerk
en Aldtsjerk mei útsondering fan wat lei oan ‘e wei Wyns – Burdaard en dokter De Jager :
Gytsjerk, Ryptsjerk, Wyns en de wei Wyns – Burdaard.
De Trynwâlden hat net foar lange tiid it wurkplak west fan dokter De Jager. Nei alle gedachten
hat syn Westereender (de oare Wâlden) eftergrûn in grutte rol spile doe’t er mei syn húshâlding yn Gytsjerk útwreide mei in famke en in jonge - op 25 novimber 1930 nei Kollum ferfear.
Dy ferhuzing kaam der, trochdat húsdokter Tilma út Kollum fan baan feroare en sa koe Taeke de
Jager ein 1930 de húsartsepraktyk fan Tilma oernimme. Mei it ôfskie fan De Jager kaam in ein
oan ‘e aktiviteiten fan in húsdokter, dy’t sekuer en krekt syn wurk dien hie en bekend stie as in
streekrjocht persoan.
Nei in jierrenlange praktyk as húsdokter yn Kollum, sloech foar húsdokter T. de Jager, troch in
dramatysk foarfal yn 1948, it needlot ta. Op twa july fan dat jier waard nammentlik by de
Wijgeesterbrêge oer de Nije Swemmer, krekt noardlik fan Aldwâlde, de ferpleechster Riemke
Veenstra troch ferdrinking om it libben brocht.
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Notenpasta’s
noten en
zuidvruchten

Kloosterman
Reform- en
Natuurvoeding
R. v. Nautaweg 35, Gytsjerk
058 - 256 12 82

openbare
bibliotheek
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
S. Kloostermanstrjitte 6
9061 BE Gytsjerk
Tel. 058 256 26 11
Verlenglijn 0900-3450345
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De dieder bliek net lang dêrnei T. de Jager te wêzen, húsdokter yn Kollum. Op 6 july 1950
waard hy fanwege deaslach, mei mindering, feroardield ta 8 jier.
De twadde húsdokter bleau wat langer yn Gytsjerk. Fan 1930 oant 1946 wenne oan de
Rinia van Nautaweg nr 36 húsdokter Pieter Schuyt, ek mei de praktyk oan hûs. Schuyt wie yn de
earste jierren fan de tweintichste ieu, fan 1908 oant 1924, sindeling yn Nederânsk Ynje en wol
yn Midden-Celebes. Doe’t hy as sindeling dêr in sikehûs stichtsje woe, waard him dat ferbean en
moast er nei Nederlân ôfreizgje. Hy kaam mei syn húshâlding – oare helte en sân dochters - nei
Nederlân werom en studearre op âldere leeftyd genêskunde. Nei dy stúdzje moast der brea op ‘e
planke komme, want ynkommen hieer net. En sa waard de praktyk mei wenhûs fan Taeke de
Jager yn Gytsjerk oerkocht, mei as gefolch djip yn‘e skulden. Martien van der Poll #)– pakesizzer
fan Schuyt - skriuwt:“We kwamen te Giekerk in een tijd van dalende conjuctuur die een dieptepunt
bereikte in de laatste jaren vóór en de eerste jaren in de oorlog 1940/1945. Het werd steeds
moeilijker de honoraria binnen te krijgen. Vaak moest een incassobank ingeschakeld worden. De
boerenstand leefde in grote armoede. De spoeling werd dun“.
De Trynwâldsters wiene oer ’t generaal yn har oardiel oer dokter Schuyt net ûnferdield geunstich.
Doe’t ik al wer wat jierren lyn it mei Rikke de Jong oer dokter Schuyt hie, sei er:“Ja, ús dokter
Schuyt, in soad minsken hjir neamden him de dokter mei de acht froulju. In net onaardige en wol
kundige dokter, lykwols, as men by him oan hûs kaam om help, dan woe syn frou earst wol justjes
witte wat der oan ‘e hân wie. Hjá wie der foar de diagnoaze“. En fierder en faak:“ Dokter
Schuyt? In hiel aardige man, mar gjin trochsetter.”
Frou Tryntsje Runia-Algra hie yn Actief destiids ek in dúdlike miening oer dokter Schuyt:“Ik mocht
dêr – as help by it swimbad Simmerwille - och sa graach wêze, leaver as by dokter Schuyt wêr’t ik
earst wie. Dizze Haagse dokter wie lange jierren yn Ynje warber west en hy behannele syn personiel as ynlanners, alles siet op slot”.*) Nei de oarloch yn 1946 die bliken dat de dochs wol
grutte/drokke praktyk yn ‘e Trynwâlden Pieter Schuyt tefolle waard en sadwaande ferreizgde de
famylje Schuyt nei in lytsere praktyk yn it midden fan it lân.
+)

earmenpraktyk= De pleatslike oerheid – de gemeente - regele hokker húsdokter der in earmenpraktyk op nei hâlde mocht en soarge foar in jierlikse beleanning. Hiene registrearre earmen – dat wol - ferlet fan in dokter, dan wiene hjir gjin kosten oan ferbûn.
#) M. van der Poll: Pieter Schuyt, Pionier medische zending.
*) Weekblad Actief 11 jan 1991, Het korte bestaan van het badpaviljoen te Gytsjerk.
Mei dank oan: Piet Faber, Jenny Cuperus, Jappie Rijpma, Rikke de Jong (✞)

Dirk Laverman, foar op/oanmerkings ? e-mail: dirklaverman@hotmail.com
NB Yn it jannewarisnûmer komt ynformaasje oer de opropfoto’s fan it novimbernûmer.
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SLINGER OM ’E SLEEF
Amerikaanse dipsaus
Dit recept is een basisrecept met verschillende varianten, het is afkomstig
van mijn Amerikaanse zwager Steve. Meestal wordt deze koude dipsaus
gebruikt bij mais-chips of aardappelchips, maar is ook prima bij eiergerechten, (warme) groene groenten of met stokbrood.
Doe in een kom twee eetlepels mayonaise (of yogonaise). Voeg een bekertje zure room toe. Erbij een beker cottage cheese. Een blokje verpulverde kruidenbouillon. Een paar eetlepels gevriesdroogde tuinkruiden, liefst met knoflook.
Goed door elkaar roeren. Lekker met een halve grof geraspte komkommer erdoor, of met guacomole of chilisaus. Ook erg lekker met fijn gesneden verse lente uitjes.
Meestal maak ik deze zeer snel te bereiden "Dip" af met wat nootmuskaat.
Eet smakelijk! Griet van der Meulen
Ik geef de sleef door aan Margriet Schotanus.

WORSTACTIE
KORFBALVERENIGING DFD
Het is alweer bijna zo ver! De feestdagen en dus de bijbehorende worstactie van DFD staat weer
voor de deur. Dit jaar is de worstactie gepland op maandag zeven en dinsdag acht december
2015. Op deze dagen kunt u vanaf 17.30 uur de leden van DFD aan de deur verwachten met de
vraag of u droge worst (van Slagerij Rijpma in Gytsjerk) wilt kopen, om de korfbalvereniging financieel een steuntje in de rug te geven. Mocht u geen behoefte hebben aan deze droge worst, dan is
een eigen bijdrage ook van harte welkom. Steunt u DFD ook?
Tot ziens op de sportvelden of in de zaal.
Met vriendelijke groet,
Sponsorcommissie DFD
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EVEN VOORSTELLEN…
Mijn naam is Adrian Meindersma, zesentwintig jaar jong en ik sta al bijna tien jaar
achter de camera. Ik ben geboren en getogen in Oenkerk, maar sinds januari dit jaar
woon ik samen met mijn Brabantse vriendin
in Giekerk. Afgelopen zomer was het alweer vijf jaar geleden dat ik mij inschreef
bij de KvK als freelance filmmaker. Sinds
dat moment vlieg ik heel Nederland door
om films te maken voor bedrijven, organisaties en andere videoproductiebureaus.
Hiervoor heb ik een opleiding tot cameraman gevolgd maar ook de HBO opleiding Communicatie
& Multimedia Design op NHL Hogeschool in Leeuwarden.
Werk…
Het leukste van dit werk vind ik de diversiteit, de ene keer sta je langs het circuit te filmen en vervolgens zit je thuis opgesloten achter de computer om al het videomateriaal te monteren. Je staat
met de camera altijd vooraan bij onder andere optredens en trouwerijen, en overal word je met
open armen ontvangen. In mijn carrière heb ik met grote producties mee geholpen, zoals bij de serie Bit van Steven de Jong, was ik assistent bij Dominoday en liep ik stage bij Omrop Fryslân. Het
leukste zijn natuurlijk je eigen opdrachten produceren. Zo heb ik recent een film voor Stenden gemaakt maar ook een hele mooie film voor de
Fietsersbond die ouderen tips geeft hoe je het
beste op een E-Bike kunt fietsen. Op dit moment zit
ik in de montage van een bruiloft en een bedrijfsfilm voor een schoonheidssalon.
Toekomst
Op dit moment ben ik goed bezig, maar ik zou
voor in de toekomst ook graag nog een paar leuke
en ook grote opdrachten willen doen. Dus wilt u
nog een mooie film laten maken voor uw bedrijf of
evenement? Neem dan contact met mij op!
Met vriendelijke groet,
Adrian Meindersma
www.AMfilms.nl
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Timmer- & Afbouwbedrijf

P. Bakker

- Verbouw
- Nieuwbouw
- Onderhoud
- Badkamers
- Tegelwerk
De Barte 2, 9061 DK Gytsjerk
Tel. 06 - 50 52 04 04
Tel./Fax. 058 - 256 33 99
timmerbedrijfpbakker@chello.nl
www.timmerbedrijfpbakker.nl
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DE PEN
Wy krigen de pinne fan Anneke Kieviet en har man Willem út de nijbouw.
Ja wa binne wy. Faak wurdt er sein wa wenje dêr achter de dyk/bult by Jelle
Bijlsma. No dat binne wy. Geeske en Pieter Oosterhof. Geeske berne yn De Pein
by Drachten en Pieter op it Wytfean by Eastermar. Yn 1973 binne wy troud en
begûn op in flatsje yn Ljouwert. Geeske as ferpleechkundige yn’t Diakonessenhûs
wat no it MCL is en ik as servicemonteur by BK gas, alle dagen op é wei fan gaspomp nei gaspomp dy stikken wienen. Doet er twa bern wienen Ate Pieter en Jildou, binne wy nei de
Trynwâlden kaam. Wat fûnen wy it geweldich dat wy sa mei de bernewein it hûs útride koenen,
net mear it geknoffel by de treppen del.
De earste tsien jier oan de Waling Dykstrastrjitte yn Gytsjerk, doe tolve jier oan de Douweloane yn
Oentsjerk en no wenje wy hjir alwer fanôf 2002. Yn Gytsjerk is Grytsje der noch by kaam.
Us bern ha alle trije har plakje fûn en binne wy wêr mei syn beiden mei ús hun Fenna. Wilens wol
fjouwer pake/beppesizzers riker. Wy binne beide no 65 jier en geniete alle dagen fan ús frije tiid
en foaral ús sûnens. Wy hâlde ús dwaande mei de tún, oppassen, hantwurkjen en sport. Ja ah wy
rinne beide noch “hurd”. Geeske by Loopgroep Ljouwert en ik by Loopgroep Trynwâlden. Sa ha
wy yn oktober noch acht km rûn by de marathon yn Amsterdam. Geweldich wat in dei! Ek mealt it
ús yn è lea om de slachte te kuierjen takom jier, tenminste as de fuoten er noch sin oan ha.
Ha ek al te riden west nei de Alvestêdenhal yn Ljouwert. In oanrieder! Faak sizze we tsjin elkoar:
Wat wenje wy hjir toch prachtich yn é Trynwâlden, alles kinst berinne, winkels, swimbad, dokter,
toskedokter, bibliotheek en sa mear. En yn de takomst toch noch in nij winkelsintrum? Ek kin je hjir
allekanten út prachtich fytse en kuierje, tinke oan de mooie paden yn Turkije en Grikenlân.
Al mei al hoopje wy hjir noch lang fan te genietsjen.
Groetsjes Geeske en Pieter Oosterhof.
Wy jouwe de pinne troch oan myn hurdrin maatsje Linda Veninga.

Oproep
Hierbij doen we een oproep aan de inwoners van Gytsjerk.
Wij zoeken voor volgend jaar nieuwe collectanten, voor de wijk
Fedde Schurerstraat/C. Wielsmastraat.
Heeft u interesse, neem dan contact op met
Ingrid Klaster 058-2563630 of Afke van Dijk 058-2562678.
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SOLDAAT

A U TO S C H A D E S P E C I A L I S T

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

VOOR ’N HEERLIJK STUK BOERENKAAS GAAT U NAAR

Ka

erij en SVR Cam
d
r
e
o
pin
asb ”Johanna Hoeve”
g
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.

Voor al uw bloemwerk

Bloemenboetiek
F.C. van Vliet
Rinia van Nautaweg 44c - Gytsjerk
Tel. 058 256 14 82
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SINTERKLAASINTOCHT 2015
Zaterdag 21 november om 15.00 uur was het dan zover: in de haven van Gytsjerk kwam Sinterklaas
met zijn pieten in een speedboot en een praam aan. Clown Bogus deelde samen met een zwarte piet
vlaggetjes uit en verwelkomde Sinterklaas. Daarna mocht Sinterklaas plaatsnemen op een sjees en werd
hij naar de Canterlanden gereden. Het was erg jammer dat het onderweg zo hard regende. In de
Canterlanden aangekomen vermaakt Clown Bogus de kinderen en gaf hen een moeilijke opdracht: een
code raden voor het recept voor heerlijke pepernoten. Gelukkig lukte dat en konden de kinderen de pepernoten proeven. En ze waren inderdaad heerlijk! Sinterklaas kreeg cadeautjes aangeboden door kinderen van groep 1 t/m 4 van de beide basisscholen.
De kinderen hadden in de week voorafgaand aan het
feest een schoen op school gekregen om te versieren en
in elkaar te zetten. Deze schoenen vonden Sinterklaas
en zijn Pieten allemaal zo mooi dat iedereen er een
mandarijn en een
chocoladelolly in
heeft gekregen.
Het was een
gezellig feest,
maar Sinterklaas
en zijn Pieten
moesten natuurlijk
’s avonds nog heel
wat huizen bij langs
en daarom
zwaaiden we
hen om 16.30
uur weer uit.
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BOA VISTA
Lieve mensen uit de Trynwâlden: Na vele mooie jaren komt er een einde aan Stichting Boa Vista. Na
tien jaar kerstmarkt, waren er nog steeds trouwe donateurs. Dit heeft als resultaat dat er nog €14.000
overgemaakt kon worden naar de APAE in Brazilië. Teuni en Janneke zullen er zorg voor dragen dat dit
geld goed wordt besteed. Er zijn heel veel goede herinneringen die ik graag met u deel in dit verhaal.
Het eerste begin, de oprichting van de stichting Boa Vista, de naam bedacht door Sjouke Procee, die
ons steeds weer inspireerde om een nieuwe stap te zetten en ons met raad en daad bijstond.
De vele avonden, soms drie keer per week, waar Geertje en ik door heel Friesland en het noorden van
Groningen koersten, om te vertellen over ons werk in Brazilië, weer of geen weer. Siebe Nicolai, de
penningmeester van de stichting, die alle financiële zaken voor ons regelde. Het toenmalig Talant, waar
we altijd terecht konden voor advies. Marten van Kammen die, belangeloos, ieder jaar er weer voor
zorgde (altijd met slecht weer) dat er weer een tent stond met verwarming en alles wat we nodig hadden. Anneke van der Kooi die thuis liters ‘poeiermolke’ maakte, vaak gesteund door haar moeder. De
Trochreed die de warme maaltijden verzorgden voor alle vrijwilligers. Snackpoint voor 's avonds een
warme hapje. Alle ondernemers uit de Trynwâlden niet te vergeten! Van kerstbomen tot cake.
Groothandel Wiljan die er voor zorgde dat bij een tekort aan kerstballen, versiering, een auto vol werd
afgeleverd bij de tennis hal, die we ieder jaar van de vereniging mochten gebruiken. Sietse Wijbenga die
de affiche overal ophing tot ver buiten de Trynwâlden, en alles verzorgde wat met publiciteit te maken
had. De sterke mannen uit de Trynwâlden, die met takken en bomen sleepten en het overgebleven groen
ook weer afvoerden Alle thuis werksters en werkers die de prachtigste dingen maakten voor de verkoop.
Er zijn zoveel prachtige momenten die bij dit schrijven naar boven komen. Een meneer die op een
avond aanbelde met de woorden: werken hier de kerstvrouwen? Hij bracht meer dan honderd kerstballen! De lieve briefjes en kaartjes, de enveloppen met inhoud zonder naam die bij ons thuis op de keukentafel waren gelegd en wat ons elke keer weer ontroerde. Het moment dat iemand de kerstmarkt bezocht en vroeg hebben jullie daar nog iets nodig?
Wat resulteerde in een gloednieuwe aangepaste bus voor rolstoelen. De lieve gever uit de Trynwâlden
zorgde ervoor dat we een zeecontainer met ziekenhuisbedden, rolstoelen, kleding enz. naar Brazilië
konden sturen. Dank aan de Wilde Ganzen die de opbrengst van de kerstmarkt ieder jaar verdubbelde. Zoals u kunt lezen, er waren veel mensen die mee hielpen, mee dachten om gezinnen, maar bovenal de kinderen met een beperking te helpen. De avonden en de middagen waarop we als team
werkten om zoveel mogelijk kerststukken en kerstkransen te maken waren waardevol.
De vele gesprekken en de vrolijkheid die er heerste, maar ook de zorg die we deelden met elkaar.
Ik denk terug aan de gemeenteavond, toen we vroegen of iemand ook nog wat geld overhad, omdat een kind niet mocht overnachten in het familie huis, maar buiten werd achtergelaten samen met
zijn moeder. De volgende ochtend konden we twee huizen kopen!!
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Rinia van Nautaweg 44-D Gytsjerk
Tel. 058 256 11 61

Specialist in:
* Rauwkosten
* Gesneden groenten
* Fruitstukken
* Exotisch fruit
* Salades
Wij bezorgen gratis in de Trynwâlden

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

KANTO0R:
Rinia van Nautaweg 2c,
GYTSJERK

• ontwerp / advies
• tuinaanleg / onderhoud
• beheer klein- en grootschalig groen

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

De Einekoer
De moeder was tot tranen geroerd, ze begreep niet dat zo'n klein landje, waar je
in een dag doorheen kunt reizen, zulke grote dingen doet. Dankzij u en jullie zijn er
tien dagverblijven gebouwd, waar honderden kinderen met een beperking een liefdevolle toekomst hebben. Er rijden drie busjes, dankzij uw steun om de kinderen te halen en te brengen. Het is nu tijd, dat we plaats maken voor andere zaken. Vooral de kleinkinderen die ons,
bijna elke dag weer, een dag met een gouden randje bezorgen. Zo nu en dan mag ik een huwelijk sluiten in drie verschillende gemeenten. Een prachtig en eervolle baan wat ik met heel veel plezier en enthousiasme doe. Nu komt er dus een einde aan het bestaan van de stichting Boa Vista.
Tegen iedereen, ook degenen die niet genoemd zijn, willen we zeggen: BEDANKT!!!
Namens de stichting Boa Vista,
Jellie de Boer

HET VOLKSTUINMYSTERIE
In Gytsjerk aan de Singel ligt het volkstuincomplex genaamd “DE SINGELWROTTERS”. Veel mensen verbouwen hier hun groente en sommigen ook fruit. Een prettige en nuttige bezigheid die veel voldoening schenkt, en een gezonde bezigheid is. De tuin is bereikbaar via twee toegangen en iedereen
kan zomaar op de groene graspaden langs de percelen lopen en genieten van al dat moois.
Niet alleen het verbouwen van allerlei producten wordt er gedaan, ook de sociale contacten zijn voor
heel veel mensen belangrijk. Zowel geestelijk als lichamelijk is de volkstuin voor velen een heel belangrijke plek. Soms zijn er viervoeters op de tuin die ook wel een hapje lusten
en zich dan smakelijk vol eten met sla en al dat andere lekkers. Deze viervoeters
kunnen heel hard lopen en als ze mensen zien dan zijn in een oogwenk verdwenen om in de vroege of late uurtjes weer stiekem terug te komen. Op zich valt dit
mee-eten van de snelle viervoeters, ook wel hazen genoemd, nog wel mee.
Het probleem is dat tweevoeters nu hetzelfde zijn gaan doen en dat is veel erger. Bij heel veel tuinders zijn groente, fruit en zelfs bessenstruiken spoorloos verdwenen, wij als bestuur denken, ja wij weten het wel zeker, dat dit clandestien mee-eten niet bij onze tuinders in goede aarde valt. Ook de
handhavers van de goede orde zijn hier niet zo blij mee. Nu de meeste groenten inmiddels zijn verdwenen beginnen deze tweevoeters met onze kruiwagens en dat is toch ook niet de bedoeling. Op dit
moment zijn er twee spoorloos. Tot op heden een mysterie dat helaas nog niet is opgelost. Wij allen
zouden dit mysterie graag opgelost zien, er zijn al enkele valkuilen opgezet maar nog steeds geen resultaat. Mochten er mee-eters zijn die om wat voor reden niet in staat zijn om zelf groenten en/of fruit
te kunnen betalen, laten die zich dan bij één van de bestuursleden melden, wij zullen dit zeer discreet
behandelen. U, als lezer van dit bericht zou ons misschien kunnen helpen om hier van af te komen,
wij willen niets liever dan dat.
De mol.
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KARTOEN

Tjikke Krijgsman
Waling Dykstrastrjitte 13
9061 BL Gytsjerk
058 - 288 64 99
06 - 22 62 74 92
tjikke@pedicurekrijgsman.nl
www.pedicurekrijgsman.nl
medisch pedicure en
specialistisch voetzorg verlener
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Team

Verpleging en verzorging thuis,
ook in uw dorp.

Trynwâlden e.o
tel. 06 - 83799488

De Einekoer

AGENDA
DECEMBER
7/8
Worstenactie DFD
11
10:00 u Kerstmarkt
11/12 Oud papier
16
19:30 u Dorpsbelangen vergadering
19
19:30 u Tryn’s winterconcert
Agenda Vrouwen van Nu afd. Giekerk
2
10.00 u Gespreksgroep 55+
9
Krystworkshop
15
09.30 u Breicafé
16
19.30 u Breicafé
17
Krystkofjetafel

Zorgboerderij It Aventoer
De Canterlanden
Ontmoetingskerk Oentsjerk
It Skewiel te Oentsjerk
Wapen van Friesland te Oentsjerk
Wapen van Friesland te Oentsjerk
De Trochreed te Readtsjerk

JANUARI
5
09.30 u Kofjemoarn
Gebruiken rond oud en nieuw vroeger en nu

Wapen van Friesland te Oentsjerk

Contact: Janke Wijbenga-Nijdam, De Tille 18, Giekerk, tel 058-843344

PREEKROOSTER
dag datum
zo
zo
zo
zo

do
vr
zo
do

tijd

29-11 09.30
06-12 09.30
11.00
13-12 09.30
09.30
20-12 09.30
10.00
19.00
24-12 19.00
24-12 21.30
25-12 10.00
10.00
27-12 09.30
31-12 15.00
19.30
19.30

plaats

voorganger

bijzonderheden

Ontmoetingskerk
Ontmoetingskerk
Readtsjerk
Gytsjerk
Mariakerk Oentsjerk
Ontmoetingskerk
Heemstra State
Mariakerk Oentsjerk
Wyns
Ontmoetingskerk
Mariakerk Oentsjerk
Aldtsjerk
Aldtsjerk
Heemstra State
Mariakerk Oentsjerk
Aldtsjerk

H. Vlasman
I. Verburg
I. Verburg
G. v.d. Galiën
I. Verburg
H. Vlasman
Y. Slik
G. v.d. Galiën
n.v.t.
H. Vlasman
H. Vlasman
I. Verburg
D.Steenks
G. v.d. Galiën
H. Vlasman
I. Verburg

eerste advent avondmaal
tweede advent, bev. Ambtsdrager
derde advent
derde advent
vierde advent
vierde advent
vesper
kinder-kerstviering
kerstnachtviering m.m.v. de Bazuin
eerste kerstdag m.m.v. de Joysingers
eerste kerstdag
oudejaarsdienst
oudejaarsdienst
gedachtenisdienst sectie Aldtsjerk

Voor meer informatie zie de website www.pgtrynwalden.nl
Voor de wekelijkse weblog, kijk op www.pgtrynwalden.nl
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VOOR ERFAANLEG ROND
UW WONING OF BEDRIJF
Ook verkoop van materialen zoals:
- betontegels
- straatzand
- betonsteen
- teelaarde
- opsluitbanden
- gebakken steen

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

LOONWERK
GRONDWERK
KRAANVERHUUR
* levering tuingrond en (woud)zand
* (mini)kraan verhuur

* leveren en aanbrengen van drainage
Gytsjerk
Canterlandseweg 48
9061 CD Gytsjerk
Postbus 37
9062 ZH Oentsjerk
Tel. 058 256 14 93

De Einekoer
Samuel R.v. Nautaweg 3, Gytsjerk
Openingstijden: Woe: 13.30-17.00 uur • Vrij: 19.00-21.00 uur • Za: 10.00-12.00/13.00-15.00 uur
Ophalen spullen?: Dhr. G. Kingma, dr. Kijlstraweg 74, Oentsjerk, tel: 2562108,
Dhr. F. de Vries, Dr. Kijlstraweg 55, Mûnein, tel: 2562577.
Heemstra State/Skewiel Trynwalden [onderdeel zorggroep Tellens]
Frisiastate 23, 9062 GX Oentsjerk 058-25641414
www.zorggroeptellens.nl, @:receptieskewiel@zorggroeptellens.nl
KEaRN Welzijn
Hulpvragen voor vrijwillige mantelzorgondersteuning
0511- 465200 , www.kearn.nl
In groet nei it sikehûs
- De Sionsberg: Birdaarderstraatweg 70, 9101 DC Dokkum
- Medisch Centrum Leeuwarden: Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden
Kinderopvang Kinderwoud
Kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.
www.kinderwoud.nl, 0513 - 610825
Makelaar Registermakelaar/taxateur Rompt Lijzenga, Vastgoed Trynwâlden
Simke Kloostermanstrjitte 96, 9061 BG Gytsjerk.
058 - 2562329, fax: 058 - 2562410, @: info@trynwalden.eu
Oud papier
Gezamenlijke scholen. kijk voor de juiste data bij de vermelding in 'De Einekoer'
N.B.: Waar gebruikelijk wordt het papier op de vrijdagavond gehaald.
Regio Politie Fryslân district ”de Wâlden” Basiseenheid Burgum
0900-8844
Gemeente Tytsjerksteradiel/Burgum 0511-460860
Openingstijden: ma t/m vrij: 09.00 -16.30 uur, niet op ma. ochtend en do. middag. Burgerzaken
(niet voor burgerlijke stand) + balie Bouwen en Wenjen ook op maandagavond van 18.30 -20.00.
Praktijk voor Haptonomie TRYNWALDEN Ellen Maseland
Rinia van Nautaweg 1, Gytsjerk 06-20071326
www.haptonomie-trynwalden.nl ,@:info@haptonomie-trynwalden.nl
Ergotherapie Petra Degen/Anne Hoekstra. Frisiastate 23, Oentsjerk
Zorggroep Tellens, 058-2564141 ergoskewiel@zorggroeptellens.nl
De Friese Wouden, wijkteam Hurdegaryp e.o.
Heeft u thuiszorg nodig en woont u in de omgeving van de Trynwalden?
Ons thuiszorgteam van elf deskundige zorgmedewerkers staat voor u klaar, we zijn bereikbaar op
T 088 512 63 00, tytsjerksteradielteamtytsjerk@friesewouden.nl
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Huisartsenmaatschap Trynwalden
Frisiastate 1, 9062 GX Oentsjerk
www.huisartsenmaatschaptrynwalden.nl
J. de Boer 058-2561337; M.S. Reitsma 058-2562862; J.W. Wijnstra 058-2561291
Spoednummer: 058 – 2561606
Spoedgevallen na 17:00 en in weekenden; Dokterswacht Friesland 0900-1127112
08.00 – 08.45 uur: bellen voor aanvragen visites en consulten dezelfde dag
11.00 – 12.00 uur: bellen voor afspraak spreekuur en terugbelspreekuur de volgende dagen
13.00 – 13.30 uur: terugbelspreekuur, afspraak maken via assistentes.

Apotheek
Voor 10:00 bestelde medicijnen [via website, telefonisch of in kastje] na 2 werkdagen afhalen tussen
10:00-10:30 en/of 15:30-17:00.

Tandartspraktijk Oenkerk, Frisiastate 2, 9062 GX Oentsjerk
www.tandartsenpraktijkoenkerk.nl

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 @: info@pedicurekrijgsman.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

48

