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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
Eind december stond er een grote rij mensen bij de artsenpraktijk. Nog
gauw medicijnen halen voor het nieuwe jaar. Nu zijn we al een stukje 2015
in. We bekijken of we onze zorgverzekering nog zullen bijstellen. We besteden aandacht aan onze gezondheid, ons lichaam. We hebben goede voornemens gemaakt.
Stoppen met roken? Afvallen? Naar de sportschool gaan? Een partner zoeken? Er worden cursussen aangeboden, preparaten en supplementen. Lidmaatschappen en abonnementen, profielen op
een website zetten.
Doe je best, zet ‘m op. Het kost misschien wel wat aan moeite, inspanning of geld. Maar als het goed gaat, heb je ook wat! Gaat het
goed met je, of valt het tegen, valt het niet mee, al die inspanning?
Ben je teleurgesteld? Ja, ik kan me er wat bij voorstellen, nu mag je
ook niet – aaisikjen –
Het is verboden en dat had je net nodig om je zinnen even helemaal te verzetten. Niet meer denken aan die nare rokershoest, die zwembandjes om je middel, die lange moeilijke klim de trap op,
die lege plek naast je.
Máárrr…. er is heugelijk nieuws; er gaat wat gebeuren met het centrum van Giekerk!! Dat moet je
toch weer optimistisch maken, zo optimistisch dat ook zelf initiatieven neemt. Hopelijk krijg je van
je lief een aardigheidje of van je stille aanbidder. Maar mocht dat niet het geval zijn, dan raad ik
je aan om op Valentijnsdag, gratis knuffels uit te delen op het parkeerterrein, bij de supermarkt. Nu kan het nog, volgend jaar misschien niet
meer. Nog beter, ik hoop voor je dat je volgend jaar helemaal geen
goede voornemens nodig hebt.
Dat je maar vaak geknuffeld wordt, ook op andere
dagen dan Valentijnsdag.

Jacqueline Fournier

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
Vergaderschema DB en inloopspreekuur
De eerstkomende bestuursvergaderingen van Dorpsbelangen is op woensdag 25 februari 2015, in
Brasserie De Canterlanden. Voorafgaand aan de bestuursvergadering wordt tussen 19.30 en
20.00 uur een inloopspreekuur gehouden waar u klachten, wensen of voorstellen aan het bestuur
kunt voorleggen. Dat kan ook telefonisch of per e-mail. U hoort dan nader van ons.
Jaarvergadering dinsdag 19 mei
Onze openbare jaarvergadering is gepland op dinsdagavond 19 mei. U hoort daar later meer
over. Veel inwoners denken dat als je de Einekoer ontvangt, dat dit een bewijs is dat je ook lid
bent van Dorpsbelangen. Dat is niet het geval. De Einekoer is zelfstandig en Dorpsbelang geeft financiële steun. Geef u op als lid per email: doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com. Dat is voor iedereen het gemakkelijkst. Nieuwe leden ontvangen als welkomstgeschenk een prachtige kleurenfolder
van Dorpsbelangen. Op deze manier blijft het ledenbestand ook up to date.
Contributie
De contributie van Dorpsbelangen bedraagt slechts € 4,00 per jaar. Eind december 2014 is bij
17 nieuwe leden (of leden met nieuwe bankgegevens) de contributie geïncasseerd. Dat is bij vier
leden, voor de tweede keer na begin juli, weer niet gelukt. Volgens de informatie van de
Rabobank is er soms sprake van een foute tenaamstelling. Meerdere keren wordt dan vermeld dat
er geen automatische overboeking van desbetreffend nummer geoorloofd is. We verzoeken leden
om het nummer te checken bij hun eigen bank en de juiste bankgegevens aan de penningmeester
door te geven. De incasso verloopt dan probleemloos en dit voorkomt veel onnodig werk.
Het nieuwe winkelcentrum komt er eindelijk
De gemeente Tytsjerksteradiel maakte op 17 januari jongstleden bekend dat zij het winkelcentrum
in Gytsjerk heeft gekocht. De bouw van het winkelcentrum komt daarmee weer een stapje dichterbij. Nu de gemeente eigenaar is kunnen ondernemers gemakkelijk de overstap maken naar de
nieuwbouw. Er wordt al meer dan 18 jaar gepraat over een nieuw winkelcentrum. Er is ook een
erg mooi ontwerp dat op onze ledenvergadering in 2014 is gepresenteerd. Dit jaar lijkt het nu eindelijk zo ver te komen. Als alles verder mee zit kan aan het eind van dit jaar het nieuwe winkelcentrum er staan. Als er geen bezwaren komen tegen de te verlenen bouwvergunning, dan kan dit
voorjaar al begonnen worden met de bouw.
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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
Ontmoetingsruimte
Omdat hier veel vragen over binnen komen, willen wij u als dorpsbewoners graag nader informeren over een ontmoetingsruimte, Dat wordt erg gemist wordt in Gytsjerk. Voor een goede voorbereiding en realisatie en het optimaal benutten van subsidiemogelijkheden is er door Dorpsbelangen
hiervoor een speciale commissie gevormd, die verschillende opties onderzoekt. Daar zijn de
Stichting Doarpswurk uit Raerd en de gemeente Tytsjerksteradiel inmiddels bij aangeschoven. De
afgelopen maanden hebben verschillende overleggen plaatsgevonden over de kaders en voorwaarden, onder andere met de gemeente. U leest meer over de ideeën voor een ontmoetingscentrum in een volgend nummer van de Einekoer.
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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

Gytsjerkster foto’s fan destiids

Een reisje uit 1952

foto van W. van der Veen
De foto hierboven laat een koffiestop zien - in de buurt van Alkmaar - van een onderwijzersgezelschap uit Tytsjerksteradiel, dat op 25 juni 1952 een dagtrip maakte naar Alkmaar, IJmuiden en
omgeving.
Op de foto van links naar rechts:
Johannes Krol –met de handen op de rug-, afkomstig uit Ikkerwâld. Hij was hoofd van de OLS te
Jistrum. Hij was actief op het gebied van zang, muziek en toneelspel en was bovendien voorzitter
van bijna elke plaatselijke vereniging in zijn standplaats. Hij is overleden in 1988 op 80-jarige
leeftijd. Links van het hoofd van Krol is nog een tipje te zien van de Sjoerd Fennema, jarenlang
hoofd van de openbare school in Tytsjerk, ook hij was zeer actief in het plaatselijk leven. Na zijn
pensionering woonde hij op Zwartewegsend en overleed 84 jaar oud in 1975. Verder naar rechts
de grijze krullebol van Tjerk Kinderman. Nadat hij enkele jaren onderwijzer was in Aldtsjerk, was
hij vanaf 1953 tot zijn pensionering in 1983 hoofd van de lagere school in Wyns. Hierna woonde
hij in Boarnburgum. Verder naar rechts juffrouw Bosgra, vele jaren onderwijzeres aan de OLS te
Hurdegaryp en woonde daar samen met een vriendin. Deze werd enkele jaren verpleegd in Talma
Huis te Feanwâlden.
Rechts van juffrouw Bosgra staat juffrouw Reina Noordhoff, Leeuwardense van geboorte en ruim
dertig jaar onderwijzeres aan de OLS te Gytsjerk. Ze woonde lange jaren in de woning aangebouwd tegen het gebouw van de Hervormde Kerk te Gytsjerk. Op 25 januari 1962 nam ze in een
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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 € 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

De Einekoer
tjokvolle zaal van café Oostenbrug in Gytsjerk afscheid met een door Bouwe Westra samengestelde revue: “Dit is uw leven “. Na 40 dienstjaren, waarvan 30 in Gytsjerk ging ze met pensioen.
Zestien jaar heb ik met haar samengewerkt, onder leiding van eerst P. de Groot en later
K. Haakma. Ze bleef met haar zuster mevrouw Boerman en zoon nog enige tijd in Gytsjerk wonen
en verhuisde later naar Aldlan State in Leeuwarden, waar ze op 14 augustus 1981 op 81 jarige
leeftijd overleed. Naast juffrouw Noordhoff zien we juffrouw Tol met een gezicht van “Wat moet
je van me“. Zij was vele jaren onderwijzeres aan de OLS te …….. en werkte jarenlang samen met
de heer Sinnema en frou Jetje. Tot voor enkele jaren woonde ze nog zelfstandig, is de 90 gepasseerd en wordt nu (?) verpleegd in Heemstra State te Oentsjerk. De heer en de dames die dan op
de foto voorkomen zijn mij onbekend. Het hoofd dat boven de laatste dames uitsteekt is van ondergetekende. Op 1april 1936 kwam ik in Gytsjerk en heb daar heel prettig gewerkt. Op 1 september 1952 ben ik vertrokken naar Utrecht waar ik nog 20 jaar aan één en dezelfde school heb
gewerkt. Na 42 jaar dienst werd ik op 1 juli 1972 na een prachtig afscheid met pensioen gestuurd. Naast mij staat de heer Hartman Sannes, afkomstig uit Het Bildt. Hij is jaren lang hoofd
der school geweest in De Koaten, maar ging vervroegd met pensioen. Met zijn moeder met
woonde hij toen aan de Nieuwe Straatweg in Gytsjerk. Hier wijdde hij zich vervolgens aan de geschiedenis van Het Bildt. Een reusachtig karwei. Om die reden ontving hij hiervoor de Gysbert
Japiksprijs. Op 66 jarige leeftijd overleed hij en werd in zijn geboorteplaats Sint-Jabik begraven.
De persoon met de handen op de rug is de heer Zijlstra, hij was vele jaren hoofd de school in
Hurdegaryp en is voor meer dan tien jaren overleden. De heer met het grijze colbertjasje is Van
der Duin. Hij was enkele jaren hoofd der school te Sumar en vertrok vandaar naar Koudum waar
hij nu van zijn pensioen geniet.
Deze tekst uit 1993, is van de onderwijzer W. van der Veen, van 1936 tot 1952 verbonden aan
de openbare lagere school in Gytsjerk.
Voor eventuele aanvullingen: dirklaverman@hotmail.com. Dirk Laverman
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kwaliteit
goede service
scherpe prijzen

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

Harmen Werkhoven
Waling Dijkstrastraat 27, 9061 BM Gytsjerk
Telefoon: 06 15 08 68 42

De Einekoer

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

THRIMWALDASCHOOL
EU-Schoolfruit op de Thrimwalda
Vanaf de eerste schoolweek van 2015 tot en met begin juni doet OBS
Thrimwalda mee met het EU-Schoolfruitprogramma. Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit.
Een goed initiatief dat perfect past binnen het Gezonde School Project waarmee
onze school enkele jaren geleden is gestart. Door EU-Schoolfruit leren kinderen
spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig!
Kern van het programma is het gezamenlijk eten
van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende
vijfentwintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens de ochtendpauze. Voor het snijden en rondbrengen van het fruit assisteren een
tiental ouders. De groente- en fruitverstrekkingen
worden gefinancierd door de Europese Unie en
Lidl Nederland.
Kinderen hebben veel te winnen bij gezonde eetgewoonten. Kinderen die genoeg groenten en
fruit eten en elke dag actief bewegen zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, zijn minder snel verkouden, voelen zich fitter, beleven meer plezier aan sport en spel en leren makkelijker.
Het lesprogramma biedt leerkrachten vele leermogelijkheden: Kinderen komen in aanraking met
allerlei soorten fruit en groenten en leren dit beter kennen. Dit geeft aanleiding tot allerlei lessen
over bijvoorbeeld waar het fruit vandaan komt (wereld oriëntatie), hoe dit fruit of deze groente
groeit (natuuronderwijs/verzorging), hoe je het fruit en/of de groente eet (gezond gedrag).
Hoe ging het in de eerste week met schoolfruit?
Voor de eerste week werden er snoeptomaatjes, appels en peren geleverd.
De meeste kinderen hebben alles opgegeten en vonden dit heerlijk. Sommige kinderen gaven van
te voren al aan dat ze iets niet lekker vonden. Toch even proeven... en ja hoor, soms smaakt iets
13

Uw allround
klussenbedrijf
uit Gytsjerk!

PARKET,
P
ARKET, LAMINAAT
LAMINAAT EN PV
PVC
C
schuren,
schuren, onderhouden
en leggen

MEUBELS EN TRAPPEN
rrenoveren,
enoveren, kleuren
kleuren
en herstellen

TEGELWERK
TEGEL
WERK
badkamer, toilet, vloeren
vloeren
en terr
terrassen
assen

TIMMERWERKEN
onderhoud, verbouw
en ge
gevelbekleding
velbekleding

Bel Dieter:

2
06 - 21 50 08 7

Simke
Simk
e Kloostermanstr
Kloostermanstraat
aat 20 • Gytsjerk • 06 - 21 50 08 72 • info@dieklus.nl

www.dieklus.nl
www
.dieklus.nl

Janneke
Mulder - Deelstra

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

BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK

De Einekoer
elders kennelijk anders dan thuis. Vooral in de onderbouw waren de tomaatjes niet aan te slepen.
In groep 1 en 2 gaan de juffen samen met de kinderen ook noteren hoeveel kinderen iets hebben
geproefd/gegeten en hoeveel kinderen dit wel dan niet lekker vonden. Meteen een ‘reken/onderzoeksles’ voor de kinderen.
Naast bovenstaande activiteiten zijn er meerdere doelen die wij willen bereiken voor kinderen,
ouders en op school:
> Ontdekken dat je allerlei groente en fruit mee kunt nemen naar school.
> Ontdekken dat je van allerlei fruit en sommige groenten zelf sap kunt maken.
> Leren onderzoeken hoe je kunt testen welke verschillende soorten appels je lekker vindt.
> Kritisch leren te kijken naar je eigen groente- en fruitgebruik.
> Leren van verschillende groente en fruit shakes te maken.
Door mee te doen aan dit project hopen wij een goede bijdrage te leveren aan gezond gedrag
zowel op school als thuis.
Meer informatie is te vinden op de website www.euschoolfruit.nl

ICHTHUSSCHOOL
Technologie op de Ichthusschool
Technologie maakt een belangrijk onderdeel uit van ons leven. De afgelopen eeuw hebben zich
enorm veel technologische ontwikkelingen voorgedaan, waar we ontzettend veel plezier van hebben. Je kunt dan denken aan alles wat we gebruiken en wat ons leven veraangenaamd. Eigenlijk
heeft alles om ons heen met technologie te maken. Veel van de beroepen waar de kinderen later
in terecht komen, hebben te maken met technologie. Het is dus erg belangrijk dat de kinderen op
onze scholen kennismaken met dit vak. De afgelopen jaren zijn we dan ook druk bezig geweest
om ons technologieonderwijs te ontwikkelen. Van af en toe een techniekles, hebben we de afgelopen 7 jaar flinke stappen gezet. In de beginjaren hadden we af en toe een les, die gekoppeld
was aan de lessen wereldoriëntatie. Toen vanaf
2008 de overheid het techniekonderwijs op de
basisschool ging stimuleren, gingen we meedoen
met het VTB traject. Dit traject heeft een goede
basis gelegd. We gingen structuur aanbrengen
bij de technieklessen.
We kozen ervoor om 4 keer in het jaar een techniekmiddag te geven, waarbij we een door15

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

De Einekoer
gaande lijn brachten van groep 1 tot en met 8. De hele school ging dan een middag bezig met
een techniekonderwerp. Als ondersteuning schaften we een techniekkar aan, waarin allerlei materialen zaten die we tijdens de technieklessen konden gebruiken. De kinderen kwamen in aanraking
met elektriciteit, constructies, ze leerden bouwwerken te maken en zo nog veel meer. Vanaf 2013
wilden we graag dat de kinderen structureel technieklessen zouden krijgen. We hebben ervoor gekozen om, naast het talentonderwijs waarin kinderen met specifieke technologieonderwerpen kunnen kennismaken, een methode te kiezen waarin de kinderen van groep 1 tot en met 8 wekelijks
met technologie bezig zijn.
Vanaf dit schooljaar werken we in alle groepen
met de methode Leefwereld. Zo krijgen de kinderen een doorgaande leerlijn technologie aangeboden met daarin de theorie maar ook een stuk
praktijk. Ze doen in de lessen zelf onderzoek en
proefjes. En u kunt zich voorstellen dat vooral
dat laatste de lessen erg leuk maakt voor de kinderen. In de technologie zit de laatste jaren ook
een onderdeel dat we het wetenschappelijke
denken noemen. Dit klinkt ingewikkeld, maar betekent gewoon dat de kinderen eerst bedenken
wat het probleem is. Daarna bedenken ze wat de oplossing zou kunnen zijn. Vervolgens bedenken ze een proefje om erachter te komen of hun oplossing klopt. Als ze het proefje doen, dan bekijken ze ook echt of hun oplossing klopt of niet. Door op deze manier te denken, leren de kinderen heel goed nadenken over problemen die ze tegenkomen en proberen ze zelf ook oplossingen
te bedenken. Deze manier van denken kan ook heel goed toegepast worden in andere vakgebieden zoals o.a. rekenen en begrijpend lezen.
Ook de jaarlijkse uitjes die elke klas doet, vallen vaak onder technologieonderwijs. Bijvoorbeeld
het bezoekje van de kleuters aan de bakker of bouwen aan de bouw voor groep 7/8.
Een volgende stap zou zijn om bedrijven die met techniek te maken hebben te betrekken bij de
school. Zo zijn we steeds bezig om het onderwijs op onze school te verbeteren en om het onderwijs af te stemmen op de eisen van de 21e eeuw.
Theo Brommer, leerkracht groep 5/6 op de Ichthusschool

Durf je probleem vrij te laten
en het komt terug met een oplossing
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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
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‘READE EARKES’ BIJ SABEARE
Hallo allemaal,
Wij van Sabeare zijn inmiddels al
weer twee keer in de week aan het repeteren om in april het stuk ‘Reade
Earkes’ op te voeren. We zijn altijd op
zoek naar nieuwe uitdagingen en hebben er daarom voor gekozen om dit
jaar
het
toneelstuk
in
het
Kafeegedeelte van Kafee It Wapen
fan Fryslân in Oentsjerk op te voeren.

Noteert U vast de volgende data,
zodat u er bij kunt zijn op deze unieke en sfeervolle locatie.
Vrijdag 10 april 20.00 uur
Zondag 12 april 15.00 uur
Vrijdag 17 april 20.00 uur
Zaterdag 18 april 20.00 uur
In de volgende Einekoer volgt meer informatie over o.a. de kaartverkoop.
Groetjes van Sabeare

Hoe minder belangrijk de mededelingen,
hoe luider ze worden verkondigd.
19

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
Doorloper met op 1 en 15
een gezegde.
Horizontaal:
1. 1e deel van het gezegde.
2. medemens – ezel – vochtophoping.
3. opdracht – mogelijkerwijs –
dierengeluid.
4. Arabisch vorst – hoofddeksel –
delfstof – kunstleer.
5. peilinstrument – toonafstand –
dag en nacht.
6. bovenste dakrand – deel v/h
bestek – bloedvat – Spaans
letterteken.
7. drinkgelag – rivier in Frankrijk –
afgod.
8. Duitse keizer – maal – uit
Armenië.
9. soort – aantekening – plaat.
10. titel – kopij – godsdienst – rund.
11. prehistorisch stenen gereedschap – ik – hoge piet – garnituur.
12. ondeskundige – mannelijk schaap – tuingerei.
13. hoofdstad van Noorwegen – gezicht – buiging – indien.
14. onvolt tegenwoordige tijd – dessin – lidwoord – halt.
15. 2e deel van het gezegde.
Verticaal:
1. eenjarig dier – plaats in Zuid Holland.
2. venster – slagader – bedwelming – technische commissie.
3. vogel - Denemarken (afk) – soap-serie – deel v/h oor – thorium.
4. spil – haak – atoom – loofboom – familielid.
5. onheilsgodin – leerrede – gele kleurstof – vruchtennat.
6. naast – weinig – familielid.
7. deel v/h been – vruchtbare plek in de woestijn – onderwerp – asvaas.
8. getal – muzieknoot – ons inziens.
9. toegang – oorzaak – vat.
10. klinkklaar – honorarium – neon (afk).
11. doorgaans – broodje – plaats in Zuid Holland.
12. gegroet – ijzerbewerker – plaats in Drenthe – houtsoort.
13. romer – tropische vetplant – maanstand – tennisterm.
14. steen – ton/vat – jongensnaam – edel – tegenover.
15. brandverf – plaats in Gelderland – gravure – ouderwetse japon.

F.Z.
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Oplossing januaripuzzel
In deze puzzel zijn zevenentwintig
woorden van elk negen letters in stukjes
gehakt. Na de juiste invulling leest U in
de vetomrande hokjes, van boven naar
beneden een
gezegde.

Gezegde:
een kinderhand is gauw gevuld.
Een kinderhand is natuurlijk kleiner dan
die van een volwassene, en dus
relatief gauw vol. Deze wijsheid wordt
gebruikt om snerend duidelijk te maken
dat iemand wel erg gauw tevreden is,
of dat er slechts een kleinigheid voor
nodig
is om iemand blij te maken. Een flauwe
variatie uit een tandarts-wachtkamer:
” Een kindertand is gauw gevuld”.

OUD PAPIER
Op de volgende dagen wordt er weer ingezameld:
Vrijdag 13 februari en zaterdag 14 februari 2015
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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VERZORGVOORZIENING
NOFLIK WENJE
GEVESTIGD IN HEEMSTRA STATE
Noflik Wenje is een nieuwe woonvorm: een groepswoning voor ouderen met dementie, gevestigd
in dienstencentrum Heemstra State. De groepswoning Noflik Wenje is bestemd voor ouderen met
geheugenproblemen ten gevolge van dementie. Het gaat om ouderen die daardoor niet meer zelfstandig hun huishouding kunnen voeren.
In de groepswoning wonen de ouderen samen. Naast een eigen studio delen zij een grote, lichte
woonkamer, waarin men elkaar treft en waar men gezamenlijke activiteiten kan ondernemen.
Uitgangspunt daarbij zijn de mogelijkheden, wensen en persoonlijke levensritmes van de verschillende ouderen zelf.
Ouderen die in de groepswoning komen wonen, houden
vanzelfsprekend alle contact
met hun eigen mensen: familieleden, vrienden, buren, kennissen binnen en buiten de
Trynwâlden. Zo nodig kunnen
wij hen hierbij ondersteunen.
Daarnaast kunnen zij vanzelfsprekend gebruik blijven maken van alle voorzieningen
van het dienstencentrum.

Heeft u interesse of vragen hierover?
Neemt u dan contact op met teamleidster Janneke de Jong; zij wil u graag alles vertellen over deze
nieuwe verzorgvoorziening. Janneke is te bereiken via de receptie van Heemstra State:
058-2564141 van maandag t/m donderdag.
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NOARDLIKE FRYSKE WALDEN
POSITIEF OVER
WEIDEVOGELPOPULATIE
PERSBERICHT, Burgum, 9 januari 2015
De vereniging Noardlike Fryske Wâlden kijkt met een goed gevoel naar het komende weidevogelseizoen. Na enkele jaren van een afnemende weidevogelpopulatie, zijn de resultaten in de laatste twee jaren positief te noemen. De
neergang in het aantal weidevogels is mede dankzij de inzet van de beheerders tot stilstand gekomen. De koepel van agrarische natuurverenigingen in
Noordoost-Fryslân hoopt dat de aangesloten leden straks weer intekenen voor
het weidevogelbeheer voor de komende jaren, om de goede resultaten vervolg te geven.
Uit de meetgegevens van de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) blijkt dat stand van de kievit en
scholekster de laatste jaren redelijk stabiel is. Met name de grutto en tureluur zijn in aantal toegenomen. Dat is een opmerkelijk positieve ontwikkeling omdat deze weidevogelsoorten kritisch zijn
op hun leefomgeving. Deze trend beperkt zich tot de oppervlakte die deel uitmaakt van de weidevogelmozaïeken van NFW, die deels bestaan uit plasdras, kruidenrijk gras en waarvoor uitgesteld
maaien geldt. De NFW concludeert dat het huidige beleid van het weidevogelbeheer effect heeft.
De behaalde resultaten zijn te danken aan alle boeren die meedoen aan weidevogelbeheer en de
inzet van de mozaïekregisseurs en vogelwachten. De NFW maakt zich er sterk voor dat de leden
de komende jaren goede weidevogelbeheerpakketten kunnen afsluiten met een reële vergoeding
voor opbrengstderving.

Gruttokuiken in boerenland.
(foto BoerenNatuur)
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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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SLINGER OM ’E SLEEF
Dit is een Middeleeuws verantwoorde pot met een
kippengerecht.
Een vriend is in het reënactment gebeuren vaak kok op grote evenementen. Deze pot bevat ingrediënten die in de Middeleeuwen voor handen
waren. Geen specerijen en geen rundvlees, dat was goed als hondenvoer. Gebruik een grote (gietijzeren) braadpan. Laat je de pan een
nachtje staan, dan is de smaak goed doortrokken. Het is stevige kost, te
combineren met b.v. rijst en een salade of rauwkost. Ik kook altijd uit de losse hand, dus hoeveelheden zijn niet exact aangegeven.
Ingrediënten voor ongeveer 4 personen:
Olie, olijf of zonnebloem
2 of 3 kipfilets
Eventueel bakje champignons
Zout
Grove scherpe mosterd
Gemalen amandelen of amandelschaafsel

1 grote ui
Bakje spekblokjes
Provinciaalse of Italiaanse kruiden
Kaneel poeder
200 gram room of crème fraiche

Bereiding:
Fruit de in blokjes gesneden ui in de olie, niet te fijn snijden. Voeg de spekblokjes toe. Roerbakken.
Voeg de in blokjes gesneden kip toe, niet te fijn snijden. Roerbakken. Voeg de gesnipperde champignons toe. Roerbakken. Vuur lager zetten. Kruiden, zout, kaneel in het gerecht strooien. Wees
zuinig met zout, mosterd en spek is al pittig. Scheutig met kruiden en wat minder scheutig met kaneel. Amandel toevoegen. 1 of 2 eetlepels mosterd en de room erdoor roeren. Alles goed omscheppen en de deksel op de pan doen en op laag vuurtje laten pruttelen. Het is klaar als de kip
gaar is. Ruim een half uur, hoogstwaarschijnlijk des te langer des te malser.
Eet lekker, Jacqueline Fournier. Ik geef de sleef aan Ljibbe Hoeksma

Vroeger geloofden we in God,
nu in Google.
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INFORMATIEAVONDEN OVER
AGRARISCH NATUURBEHEER 2016
Het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer treedt in januari 2016 in werking. De vereniging
Noardlike Fryske Wâlden (NFW) organiseert drie informatieavonden over de aanstaande veranderingen. Tijdens de bijeenkomsten gaat de NFW met name in op de beheerpakketten en -strategie
voor de boeren. Drie verschillende thema’s komen aan de orde: de beheerpakketten natte en
droge dooradering (27 januari in Burgum), open akkergebied (29 januari in Kollumerpomp) en
open grasland (3 februari in Burgum).
Alle leden van de bij de koepelvereniging aangesloten agrarische natuurverenigingen zijn voor de
avonden uitgenodigd. “Maar ook niet-leden in Noordoost-Fryslân die vanaf 2016 aan agrarisch
natuur- en landschapsbeheer willen doen zijn van harte welkom”, aldus NFW-voorzitter Attje
Meekma. Per leefgebied komen de beheerpakketten aan de orde. Wat zijn de deelname-eisen,
wat zijn de beheervoorschriften, hoe bepaalt de vereniging wie wel of niet kan deelnemen en hoe
wordt belangstelling geregistreerd en deelname definitief gemaakt? Op deze vragen gaat de
NFW in tijdens de drie bijeenkomsten.
Binnenkort moeten boeren al intekenen voor het agrarisch natuurbeheer in 2016. Vanaf februari
start de NFW met de belangstellingsregistratie. “Wij nodigen de huidige beheerders met landschapbeheer en/of weidevogelbeheer hiervoor uit. Andere belangstellenden kunnen zich voor 16
februari bij ons bureau in Burgum melden.”
De laatste bijeenkomst is op:
· dinsdag 3 februari ook weer in de Pleats in Burgum.
De avond start vanaf 19.45 uur.

De Noardlike Fryske Wâlden
informeert over de beheerpakketten en –strategie van
het nieuwe agrarisch natuurbeheer.
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DE PEN
Ties en Marion, bedankt dat jimme oan ús tocht ha om de pinne oan troch te jaan.
Wy, dat binne dus Anke Miedema en Albert Kinderman. Wy wenje op de Rinia
van Nautaweg 71 mei ús bern Jelmer (23) en Hessel (19).
Wy binne om samar te sizzen "ymport wâldpiken".
Anke is berne en hat har earste 11 jier wenne op wat doe noch, we hawwe it oer de sechstiger
jierren, in eilân wie by Ljouwert flak neist de Froskepôle en wat no yndustryterrein "De Hemrik" is.
Har âlden hienen hjir in buorkerij dy't op it plak stie wêr't no de Praxis en de nije Peugeot garaazje stean.
Foar alles, skoalle, boadskippen, it fee nei de merke, ja neam mar op, moasten se mei de skou of
pream oer it wetter, de Greuns. Yn'e jierren 70 binne se lyk as in stik of 5 oare boeren dêr, útkocht om't de stêd Ljouwert it yndustryterrein "De Hemrik" ûntwikkelje woe. De famylje Miedema is
doe ferhuze nei de buorkerij yn Wyns dêr't de fam. van der Lei no in bêd en brochje hat (en dy't 2
jier lyn ôfbrând is, mar no lokkich hast wer klear is om nije gasten te ûntfangen).
Ik, Albert Kinderman dus, ha myn hele jeugd yn Wyns wenne. In moaie tiid mei 'k wol sizze dêr
oan de Dokkumer Ie. Fiskje, hutten bouwe, aaisykje en kuorbalje by Blau-wyt '31 fansels. Hjir
begûnnen wy elkoar op in stuit seker wol leuk te finen of we binne úthoulikt, ik wit it net sa goed
mear, dat fanôf doe binne wy mar mei syn beiden trochgien (Anke krige yn elts gefal wol 2 skiep
mei as bruidsskat). Nei de skoaltiid, Anke MBO-CD en ik de Laboratoriumskoalle, binne we hokken gien yn Hearrenfean, dêr't Anke wurke as assistent hoofd huishouding yn bejaardencentrum
Mariënbosch. Ik wurke yn Emmer-Compascuum as bakteriologysk analist. Doe't ik wurk krige by
Bloedbank Friesland yn 1985 moasten wy ferhúzje nei Ljouwert of flak der omhinne. Dat waard
dus Gytsjerk dêr't we in protte minsken al koenen dus de yntegraasje gie soepel. Anke koe yn har
funksje net part-time wurkje en moast ûntslach nimme.
Yn 1991 en 1995 binne Jelmer en Hessel berne. In pear jier letter, Anke siet doe yn 'e redaksje
fan de Einekoer en krige sa kunde oan Sytske fan de biblioteek, koe se as ynfalkracht yn de biblioteek yn Gytsjerk oan it wurk. Dit befoel sa goed dat se, doe't er in plakje yn Dokkum frij kaam, dêr
in fêste baan krigen hat. Hjir wurket se no al wer sa'n 13 jier mei in protte nocht. Ik wurkje noch
altyd by de Bloedbank, no al hast 30 jier. Yn it begjin wie it in allround funksje: donors keure,
bloed ôfnimme, it bloed bewurkje (skiede yn plasma, reade cellen en bloedplaatjes), de labtesten
dwaan ( bloedgroep bepale, teste op HIV, hepatitis ensfh.) en it bloed útjaan oan de sikehuzen.
Nei ferrin fan jierren waard it wurk hyltiid mear spesjalisearre, dat de lêste jierren hâld ik mei allinne dwaande mei immuun-hematologyske diagnostyk. Yn't koart komt it hjir op del. Neist it ABO
en Rhesus binne der noch folle mear bloedgroepsystemen, dêr't men, as je yn ferwachting west
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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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binne of ea bloed krigen ha, antistoffen tsjin meitsje kinne, dy't
gefaarlik wêze kinne as je op 'e nij bloed ha moatte.
It bloed fan de patiënt wurdt dan nei ús opstjoerd en dan ûndersykje wy welke extra antistof de patiënt hat en sykje wy der passend bloed by út ús foarrie. Nei in tal fúsjes is it oantal lokaasjes
fan 20 nei 2 weromrûn (Amsterdam en Nijmegen), mar hoopje ik
dat myn wurkplak yn Grins bliuwt ek om't wy gearwurking sykje
mei it UMCG.
Us bern binne yntusken fansels ek fierder gien mei hun leven. Jelmer hat MBO wurktúchbou dien,
wie ferline simmer klear mei skoalle en koe fuortendaliks oan 'e slach by ien fan syn stagebedriuwen. Hessel sit yn it 2de jier Mobiliteit op 'e NHL. Sa no witte jimme wêr't wy ús de measte tiid
mei dwaande hâlde al ha we ek noch wol in pear oare hobby's fansels, mar dêr ha we it letter
noch wolris oer.
Wy jouwe de pinne troch oan (juf) Doety, dy't achter de drogist wennet.
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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

K

erij en SVR Cam
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r
e
pin
bo ”Johanna Hoeve”
g
aa s
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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ACTIVITEITEN STICHTING SOCIAAL
CULTUREEL WERK BOB
KOFFIE TIJD in het BOB gebouw
Op de dinsdag- en donderdagochtend is het KOFFIE TIJD in het BOB-gebouw. Om half 10 staat de koffie klaar! U kunt een bakje koffie drinken aan
de gezellige leestafel, een praatje maken met andere bezoekers of een krantje lezen. Wij vragen voor de koffie een kleine vergoeding.
Daarnaast kunt u gratis gebruik maken van wifi of van één van de computers
in de computerruimte.
BOB Kledingbeurs……..nieuwe stijl!
Al jaren “een begrip” in de omgeving. Met ingang van 2015 wordt er niet alleen maar 2e hands
kinderkleding verkocht, maar verruimen wij het aanbod met volwassen kleding en accessoires. De
kleding is in goede staat, modern en betaalbaar. De kleding is verdeeld in leeftijdsgroepen en
overzichtelijk opgehangen of uitgestald op tafels. De kleding blijft hooguit een half jaar in de roulatie zodat er altijd een wisselende collectie is.
Beursdata in 2015 zijn;
Maandag: 2 februari, 13 april, 8 juni, 5 oktober, 2 november en 7 december.
Van 13.00-20.00 uur in het BOB-gebouw.

Kinder activiteiten- en workshops
Tekenworkshop
Tijdens deze workshop van 4 lessen worden verschillende teken technieken- en materialen behandeld o.a. verf en houtskool, compositie en materiaal gebruik . In deze workshop staat vooral centraal de expressie en creativiteit van het kind. De workshop wordt voor twee leeftijdscategorieën
aangeboden 6 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 jaar.
Leiding: Jieka Toren
Datum: Start vrijdag 30 januari, 6, 13 en 20 februari.
Tijd:
leeftijd 6-8 jaar 14:15 tot 15:30 uur
Leeftijd 9-12 jaar 15:45 tot 17:00 uur
Kosten: € 20,00 incl. materiaal, limonade en wat lekkers.
Meer informatie of opgeven mail naar jiekatoren@hotmail.com
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KinderDISCO in het BOB-gebouw
Zaterdag 7 februari en 7 maart is er weer een swingende kinderdisco
Voor de kinderen van groep 3,4 en 5 is de disco van 19:00 tot 20:00 uur
Voor de kinderen van groep 6,7 en 8 is de disco van 20:15 tot 21:30 uur
Meidenavonden
Het nieuwe jaar is begonnen. Er is weer een nieuwe reeks meidenavonden gepland. De avonden
zijn voor meiden in de leeftijd van 10 t/m 14 jaar, van 19.30 tot 21.30 uur. Opgeven kan t/m
donderdag, voorafgaand aan de meidenavond. Door een mail te sturen naar meidenwerkbob@outlook.com of bellen met het BOB-gebouw (058)2562882.
6 februari
Maskers pimpen
6 maart
Karaoke met wat lekkers
27 maart
Creatief voor Pasen
De kosten bedragen € 2,50 per keer.

Cursussen of workshops volwassenen
Cursus schilderen met aquarelverf
Velen hebben op exposities kennis kunnen nemen van het werk van Gerrit van Drie uit Mûnein. Bij
voldoende belangstelling wordt er een cursus schilderen met aquarelverf gegeven, in het BOB-gebouw.
Leiding: Gerrit van Drie.
Datum: maandag 9 februari 8 lessen achter een volgend in datum.
Tijd:
20:00 tot 22:00 uur.
Kosten: € 66,00 incl. materiaal en koffie/thee.
Aanmelden voor 1 februari via: tel.: 058-2560722
e-mail: steniavandrie@gmail.com. Betaling op eerste cursus avond.
Workshop Make & Take
Met tekst-, letter-, en andere stempels, inkten en andere materialen kun je prachtige tags(labels) en
een kaarten maken. Wat je tijdens deze make & take gaat maken is nog een verrassing. Maar het
resultaat is geweldig!
Leiding: Anneke Visser
Datum: 5 en 19 februari
Tijd:
19:15 uur , een workshop duurt ongeveer 2 a 2½ uur.
Kosten: € 9,00 euro pp, inclusief materiaal, thee en koffie en koekjes.
Opgave of meer informatie tel: 058-2154110 of mail annekehvisser@upcmail.nl.
Meld je bijtijds aan, want het maximum aantal deelnemers voor deze workshop is 8 personen.
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Rinia van Nautaweg 44-D Gytsjerk
Tel. 058 256 11 61

Specialist in:

KIJK EENS
WAT VAKER
IN DE SPIEGEL
VAN
DE KAPPER

* Rauwkosten
* Gesneden groenten
* Fruitstukken

Dames- en
Herenkapsalon

* Exotisch fruit

Vonk

* Salades
Wij bezorgen gratis in de Trynwâlden

R. van Nautaweg 44c
Gytsjerk
Telefoon 058 256 14 82

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
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Workshop (foto) boekje maken
van enveloppen.
Tijdens deze workshop ontvang je een royaal pakket
waarmee je een mooi persoonlijk (foto) boekje kunt
maken. Ook krijg je een uitgebreide werkbeschrijving
zodat je thuis later nog eens een boekje kunt maken.
Graag je eigen foto’s meenemen, minimaal 5 foto’s in
verschillende maten (max 10x8). Voor diegene die
geen foto’s willen gebruiken, kan er ook gebruik gemaakt worden van mooie stempels of teksten in het boekje. Graag zelf een snijmat, potlood,
(snij)liniaal, mesje en schaar meenemen. Maar als dit een probleem is dan heb ik ook thuis nog
wel een voorraadje liggen.
Leiding: Geertje Deelstra
Datum: 12 februari of 23 april.
Tijd:
19:30 uur
Kosten: € 24,00 euro pp, inclusief materiaal, thee/ koffie en cake.
Opgave of meer informatie tel: 058-2563563 of mail geertje78@gmail.com of kijk voor informatie op www.geertjesscrapkaarten.blogspot.com
Contactgegevens:
Stichting voor Sociaal Cultureel Werk BOB, Wynzderdyk 3 te Oentsjerk.
058-2562882, scw-bob@chellonl, www.scw-bob.nl

SENIORWEB COMPUTERLESSEN
Laatse kans
12 Februari starten BOB; Skewiel en SeniorWeb weer met de computerlessen. De lessen in het
najaar zijn niet doorgegaan wegens te weinig belangstelling, als er nu ook geen voldoende
belangstelling is, betekent het waarschijnlijk dat de computerlessen in de Trynwâlden tot het
verleden behoren. En eens weg blijft meestal weg!!!! Er zijn diverse cursussen waar u aan deel
kunt nemen: o.a beginners, tablet gebruikers, fotobewerken, enz.enz. Ook als u geen enkele
kennis van de computer hebt, bent u welkom. Opgave kan via Skewiel 058-2564159.
Voor verdere info: P. van der Tuin 06-1273117 8.
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H et j u i st e a d res v o or :

• diverse dranken/wijnen/cadeaus
• relatie-/kerstgeschenken
• stoelen/taps/statafels
• partyservice
• diverse aanbiedingen

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

Voor alles in kannen en kruiken
Canterlandseweg 2c • Giekerk
Tel. 058 256 35 91

met een:
• postagentschap
• schoonheidssalon
• en depositair van
foto Quelle

De Einekoer
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Team

Verpleging en verzorging thuis,
ook in uw dorp.

Trynwâlden e.o
tel. 06 - 83799488

De Einekoer

KUNST MET EEN KLEINE K
Geregeld ga ik even sneupen bij Samuel. Hier heb ik een gewoonte van gemaakt. Ook omdat
mijn zoon die op kamers woont, vraagt om uit te kijken naar huishoudelijke artikelen en keukengerei. Zo is hij onder anderen voorzien van strijkijzer, mixer, keukenmessen, een ventilator en onlangs een eenvoudig stofzuigertje. Zelf kijk ik tussen de boeken en ben dan geïnteresseerd in tuinieren, geschiedenis en handenarbeid boeken. Vooral boeken die een aardig tijdsbeeld geven.
Bijvoorbeeld uit de jaren 50, vlechten met pitriet, figuurzagen, boekjes uit de Cantecleer-reeks.
Handwerkboeken uit de jaren 70, vrij breien of borduren. Dat zijn vaak boeken van Engelse of
Scandinavische oorsprong. Het geeft een beetje het gevoel van = Creatief met Kurk = van Theo en
Thea, oftewel Arjan Ederveen en Tosca Niterink.
In de loop der tijd ben ik zelfgemaakte creaties tegengekomen. Zo ben ik nu de gelukkige eigenaar van een paar keramiek stukken. Kunst met een kleine k. Het is leuk om te bestuderen hoe het
hoogstwaarschijnlijk gemaakt is.
Een grote groen geglazuurde schaal. De schaal is opgebouwd uit ronde schijfjes die aan elkaar geplakt, geboetseerd zijn. Over het lichtgroene glazuur is met donkergroen gespat.

Een klein kommetje, crème kleurig met blauwe spatten.
De spatten zijn aangebracht toen de klei nog vochtig
was, zodat ze uitgevloeid zijn. Waarschijnlijk gegoten
met witbakkende (slurry) klei, de wand is egaal en dun,
de bovenrand is strak afgesneden.
Heel inspirerend. De lol die je kunt beleven aan lekker
prutsen en het tastbare resultaat. Voor jezelf: Kunst met
een grote K.
Jaqueline Fournier.
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VOOR ERFAANLEG ROND
UW WONING OF BEDRIJF
Ookverko op vanmat erialen 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

De Einekoer

PREEKROOSTER DECEMBER
dag datum
tijd
zo
01-02 09.30
11.00

plaats
Ontmoetingskerk
Wyns

voorganger
J. Hofstra
J. Hofstra

bijzonderheden

zo

08-02 09.30
09.30

Gytsjerk
Aldtsjerk

H. Vlasman
I. Verburg

avondmaal
avondmaal

zo

15-02 10.00
10.00
19.00

Ontmoetingskerk
Heemstra State
Mariakerk Oentsjerk

H. Vlasman
I. Verburg
H. Vlasman

JOP kinderdienst

zo

22-02 09.30
09.30

Aldtsjerk
Mariakerk Oentsjerk

H. Vlasman
J. Hofstra

1e zondag 40-dagentijd
krokusvakantie 21/2-1/3

zo

01-03 09.30
11.00

Ontmoetingskerk
Readtsjerk

I. Verburg
I. Verburg

2e zondag 40-dagentijd

avondviering

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

AGENDA
Agenda Februari
4 Kofjemoarn 55+
Heemstrastate Oentsjerk
10.00 oere
10 Kofjemoarn fersoarge troch Hennie de Boer en har leden
12 Mei de Reiskommisje nei "It Jubileum"
12 VIP vriendinnenavond
13 + 14 Oud papier
17 Breicafé
Wapen van Friesland
9.30 uur
18 Breicafé
Wapen van Friesland
19.00 uur
Het breicafé is voor alle vrouwen in de Trynwâlden met en zonder brei- of haakpennen
25 Jûn fersoarge troch it Iendeisbestjoer Vrouwen van Nu afd. Giekerk.
contact: Janke Wijbenga-Nijdam. till.058-8433441
Noteert u alvast . .
Op 10, 11 en 12 juni van dit jaar wordt de Poddeloop weer georganiseerd.
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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
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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 dienstdoende huisarts.

Apotheek, Frisiastate 2, Oentsjerk
Herhaalmedicatie bestellen via 1. website: www.huisartsenmaatschaptrynwalden.nl; 2. via de receptenlijn 058-2560902; 3. In het kastje plaatsen; 4. Telefonisch.
Voor 10.00 uur medicijnen besteld, deze kunnen de volgende dag gehaald worden tussen 15.3017.00, of de dagen daarna ook tussen 10.00 en 10.30 uur.
Tandartspraktijk Oenkerk Leo W.J. Roodhof,
Frisiastate 2, Oentsjerk 058-2562808.
Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Bekkenfysiotherapie, Manuele therapie
Training en Advies T-MED Hessel Turkstra,
Frisiastate 23a, Oentsjerk 058- 2563025.@:info@t-med.nl, www.t-med.nl
Fysiotherapie en Manuele therapie Caroline P. Giesberts
Rengersweg 71, Oentsjerk 058-2563034, www.fysiogiesberts.nl
Mensendiecktherapie N. Klarenbeek - Oentsjerk
Wynzerdyk 11, Oentsjerk, 058-2561013. Behandeling op afspraak.
Logopedie, dyslexiespecialist ”De Praatfabriek” Femke de Vries
Frisiastate 23, Oentsjerk, 06 -14835678
Pedicure: Medisch Pedicure Tj. R. Krijgsman. Waling Dykstrastrjitte 13, 9061 BL Gytsjerk
058 -2886499 / 06-22627492 @: pedicure@tjrkrijgsman.nl
Yogastudio balans tevens praktijk voor massage en massagetherapie
Janneke Reijenga,058-2563246, It Heechhout 16, 9061 DG Gytsjerk,
www.yogastudiobalans.com,@: info@yogastudiobalans.com
Dierenartsenpraktijk Hurdegaryp - Gytsjerk - Veenwouden
Westeromwei 71, Hurdegaryp, 0511-47 20 64 Spreekuren: ma t/m vrij: 08.30 - 09.00 • 16.30 17.30 / wo.avond: 19.00 - 19.30 en volgens afspraak
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