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



FAN ’E REDAKSJETAFEL

De Vergeten Groenten
De hype is weer voorbij en de kindjes staan niet meer in de rij voor de moes-
tuintjes.
Wat een fantastisch idee!! Ik kan me er altijd zo over verbazen dat iedereen mee loopt met een
idee… moestuintjes. Wat maakt dat kinderen zo enthousiast worden van het sparen bij een super-
markt? Is het toch alleen het sparen, of is het echt de start van een eigen moestuin geweest?
Ook ik deed natuurlijk mee aan de Hype, voor je kids doe je tenslotte alles! Samen met de meiden
de potjes vullen natuurlijk doe je dan alles tegelijk in de potjes. Fout… wist ik veel dat het natuurlijk
niet verstandig is om alles in één keer te planten. Tja, dus voor een ieder van ons die net als ik
geen groene vingers heeft, succes! Want hoe leg je je kids uit, dat er helaas ook “vergeten groen-
ten” bestaan?

De Canterlandse weg zal ook weer gereden kunnen worden… en het is vast al velen opgevallen
dat er een weg versmalling is gekomen. Vanuit de wijk ‘Oer de feart’ is het nu veiliger voor ieder-
een om over te steken. Natuurlijk is het voor ons automobilisten nog steeds van groot belang om
vaart te minderen. Want de poortjes zijn wel verder uit elkaar gehaald. Dit om het voor iedereen,
lopend, fietsend of voor mensen slecht ter been de oversteek ook begaanbaar te maken. Al met al
een fijne verbetering!

De mooi weer maanden komen er weer aan en er staat ons weer een boel leukst te wachten. Van
de Poddeloop,  Trynsrock tot de laatste kans om Farid Pur te bezoeken. Ook leven we met z’n al-
len weer naar een vakantie, de Meivakantie. Ik ga duimen voor mooi weer en
aftellen naar de zomervakantie. 

Veel leesplezier!

Groet Joy Visser
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Kopy kan voor elke 10e van de maand worden ingeleverd via
einekoer.gytsjerk@gmail.com

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



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 éénmansza-
ken 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 name-
lijk 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. 



Inloopspreekuur 27 mei
De eerstkomende bestuursvergaderingen van Dorpsbelangen is op woensdag 27 mei 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 bij de secretaris van Dorpsbelangen. U
hoort dan nader van ons. 

Jaarvergadering 19 mei
Onze openbare jaarvergadering is gepland op dinsdagavond 19 mei. Op de agenda staat onder
andere het jaarverslag van 2014, het jaarplan Gytsjerk voor 2015, de ontwikkelingen rond het
winkelcentrum en de ontmoetingsruimte. U wordt hierover uitgebreid geïnformeerd. 

Er is ook een bestuurswisseling. Twee personen gaan ons bestuur verlaten, na jarenlange trouwe
dienst. Wij roepen dorpsbewoners en met name ook vrouwen op om zich kandidaat te stellen.
Heb je belangstelling voor het bestuur van Dorpsbelangen Gytsjerk, laat dit dan bij de secretaris
van Dorpsbelangen weten op doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com 

Verslag jaarvergadering 2014
Verslag van de ledenvergadering van Doarpsbelang Gytsjerk op dinsdag 20 mei 2014 20:00 –
22.00 uur in Brasserie De Canterlanden te Gytsjerk.

Aanwezig: Voltallig bestuur, leden en vertegenwoordigers van politieke partijen VVD, FNP, PvdA,
middenstanders, buurtverenigingen en andere organisaties in Gytsjerk.

Opening en presentatie Centrumplan door architectenbureau Adema
Voorzitter Harmen Bosma opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het is volle
bak en er zijn ongeveer 120 leden aanwezig. 
Het woord wordt gegeven aan Silvester Adema. Hij geeft toelichting op de presentatie van het
nieuwe winkelcentrum in Gytsjerk. Het gaat nadrukkelijk om de winkelpanden. De plannen zijn
nog heel pril maar wel verwachtingsvol en positief. Er kan nog niets gezegd worden over een ont-
moetingscentrum. Dat is een heel ander traject waar onder andere ook Dorpsbelangen hard mee
aan de slag is. 
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BESTUURLIJK BEKEKEN
Vereniging voor Dorpsbelangen
Secretariaat: De Tille 13; tel. 06 417 456 80
E-mail: doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com
Bankrekening Dorpsbelangen Giekerk: NL54 RABO 0320 9762 54



•�Financiële�administratie
•�Loonadministratie
•�Omzetbelasting
•�Inkomstenbelasting
•�Jaarrekening
•�Advisering

Achterdyk�4�•�9061�CZ��Gytsjerk
Tel.�:�(058)�256�23�20�•�E-mail:��info@wassenaaradministratie.nl

Uniek Hoveniers

Ingmar Plantenga       06 - 21 58 22 21       info@uniekhoveniers.nl

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



Na de presentatie konden er vragen gesteld worden. Hier en daar een kritische noot maar de
meeste reacties waren positief. Nu maar afwachten tot dat de kogel door de kerk is en met tot uit-
voering van het plan kan overgaan. Er zijn nog enkele hobbels te nemen.

Pauze

Vaststellen van de agenda
Na de pauze zij er ongeveer 40 leden bij de vergadering aanwezig. Er zijn geen wijzigen wat
betreft agendapunten en deze wordt vastgesteld.

Mededelingen en ingekomen stukken: 
Geen ingekomen stukken.

Notulen van de Ledenvergadering d.d. 10 april 2013:
De notulen zijn geplaats in de Einekoer. Er zijn geen op of aanmerkingen. De notulen worden
goedgekeurd en aangenomen.

Jaarverslag 2013:
Jaarverslag wordt voorgelezen door Marianne Dagelet. Zaken die dit jaar aan de orde zijn ge-
weest zijn: Centrum/ontmoetingsruimte, Swim, Muziekspektakel, Sinterklaas en oudejaarsfeest,
Spykertjerk, Leefbaarheid, AED, Koningsfeest en koningslinde, Duurzame speeltoestellen voor de
scholen, Oversteek Ryptsjerk, Himmeldei, Visie Trynwâlden en Gytsjerk, werkgroep Trynergie,
Werkgroep ontmoetingsruimte en de website die gebouwd wordt voor dorp.
Jaarrekening en balans van de Vereniging en van het Paadwizerfûns 2013

Verslag van de kascommissie
Er is een advies gegeven over het verzekeren van de AED. Dat zou misschien goedkoper kunnen.
In overleg met andere dorpen in Trynwalden zullen we bekijken wat er mogelijk is. De penning-
meester geeft openheid van zaken betreft de internetcriminaliteit waar wij door benadeeld zijn. De
manier waarop dit aan de orde wordt gesteld wordt gewaardeerd. Het is een hele nare ervaring.
Gelukkig valt de schade mee maar alle schade is een nadeel. Ook de Speeltuinvereniging die on-
der onze financiën hangt heeft er nadeel van onder vonden. Door de kascommissie is het advies
gegeven deze vereniging zijn/haar eigen financiën te gaan beheren en niet meer onder een reke-
ning van Dorpsbelang te functioneren.

Decharge van het bestuur
Compliment voor de penningmeester die alles goed op orde heeft. Er wordt decharge verleend
voor het komende jaar

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

Rinia van Nautaweg 81, 9061 AD Gytsjerk
Tel. 058-2561402 

info@hellingatransport.nl
www.hellingatransport.nl

Hellinga
transportbedrijf

nu ook op maandag geopend

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



Benoeming nieuw (reserve) lid kascommissie 
Nieuwe kascommissie wordt benoemd. Ljibbe Hoekstra en Froukje Olijve en als reserve lid wordt
Nel Zuiderveld benoemd. Sjoukje Greijdanus wordt bedankt en ontvangt een kleine attentie.

Begroting en Jaarplan 2014
Begroting van de Vereniging en het Paadwizerfûns 
De penningmeester geeft toelichting en er zijn geen op- of aanmerkingen.

Jaarplan 2014
Centrumplan heeft alle aandacht. Ook voor de ontmoetingsruimte is men volop aan de
gang met een werkgroep van een tiental personen. Zij maken een inventarisatie en proberen zo-
veel mogelijk draagvlak te creëren. Alle plannen en ideeën worden onderzocht en uitgewerkt. Het
onderwijs is ook onderhevig aan nieuwe inzichten en ideeën. Ook dat zal komende jaar niet
aan onze aandacht voorbij gaan. Dorpsbelang is alleen coördinerend en willen graag weten hoe
de ouders tegen deze vernieuwing aan kijken. Beide scholen in Gytsjerk zitten nog niet op één lijn.
Het aantal kinderen is nog altijd dalende, maar er kan op dit moment nog niets concreets gedaan
worden. Na de zomer is het goed om ouders, MR, OR, directeuren en gemeente bij elkaar te heb-
ben. Dan met zijn allen de situatie met elkaar door te nemen. De Zorg zal op ons af komen nu de
wet wijzigt. Dorpsbelang gaat ook kijken hoe deze wijzigingen gestalte zullen krijgen in Gytsjerk.
Er komt elke twee weken in de Aktief informatie van de gemeente over de gang van zaken. De
dorpsvisie moet komend jaar aan de orde komen. In overleg met Oenkerk en andere dorpen
van de Trynwâlden is een gezamenlijke visie geformuleerd. De voorzitters van alle andere dorps-
belangen hebben hierover al constructief overleg. Leven in de Brouwerij zal opnieuw de aan-
dacht hebben en wij hopen dat met de komst van een ontmoetingsruimte de leefbaarheid en saam-
horigheid te vergroten. Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe website en de verwachting is dat die
nog dit jaar de lucht in gaat. 

Bestuursverkiezing
Bestuurslid die aftreedt en niet herkiesbaar is: Rudy Adema. Hij wordt na 8 jaar trouwe dienst en
vele werk voor de Traverse en verkeersveiligheid en alle andere werkzaamheden bedankt voor de
bewezen diensten en krijgt een kleine attentie aangeboden.

Voorstel voor (her)benoeming: Mark Visser en Roy de Torbal. De voorzitter geeft een toelichting bij
het plotselinge vertrek van Dhr. Edwin van der Grift, die tijdens de vorige jaarvergadering be-
noemd is. Op voorhand is Mark Visser verwelkomd als versterking van het bestuur.  Met alle werk-
zaamheden die ons te wachten stonden en de ervaring van hem, wordt Mark Visser nu ook offi-
cieel voorgedragen als bestuurslid. Ter vervanging van Rudy Adema is Roy de Torbal
voorgedragen. Beide heren worden geaccepteerd door de vergadering en hiermee is het bestuur
weer compleet.
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Afhaalmenu’s voor 2 - 3 personen
voor €18,50

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

Openingstijden:
Alle feestdagen 11.00 - 22.00 uur. Maandags gesloten

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

Zaterdag en zondag 11.00 - 22.00 uur

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

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

www.bouwbedrijfvandermeer.nl

* nieuwbouw * verbouw * onderhoud *
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Rondvraag
Ale Tichelaar vraagt of de enquête die 2 jaar geleden gehouden is nu nog gebruikt kan wor-
den. Dat is het geval maar is hier en daar wel wat geactualiseerd. Men is met de upgrading van
deze uitkomst aan de gang.
Dhr. Zijlstra vraagt of er ook een stichting komt voor de plannen die er nu liggen. Men is nu
hard bezig om goed uit te zoeken welke bestuur en beheers mogelijkheden er zijn.
Dhr. Cees de Vries vraagt naar het paadje naar het benzinestation dat is afgesloten. Er wordt
op dit moment aan een bezwaarschrift gewerkt door Dhr. Pieter Woudstra om de oude situatie te
herstellen.
Dhr. Rijk van Dijk vraagt of het bord van bebouwde kom verplaatst kan worden. De Nieuwe
straatweg kan nu geen 30 km zone worden, dit tot groot ongenoegen van Dhr. van Dijk en bewo-
ners. Dit is al eerder aan de gemeente door dhr. van Dijk uitgelegd. Misschien dat het nieuwe
centrum Gytsjerk mogelijkheden bied omdat ook dan de infrastructuur herzien moet worden en
dan wordt dit probleem ook mee genomen. Froukje Olijve (Thrimwaldaschool) vraagt of de
scholen daar ook bij betrokken kunnen worden.
Mw. de Vries vraagt waarom er geen strepen op de Canterlandseweg weg naar Tegeltjesbrug
kan komen. Bij mist zou dat veel veiliger zijn. De gemeente heeft al eerder uitleg gegeven
waarom dat niet kan. Daar zijn wetten voor opgesteld en daar kan niets aan gewijzigd worden.
Mw. De Vries kan zelf naar de gemeente toe stappen om dit aan de orde te brengen.
Mw. Zijlstra vraagt zich af waarom alle bankjes door de gemeente weg gehaald worden. Dat
komt door de overlast van de jeugd waar omwonenden over klagen. Er wordt opgemerkt dat er
wel erg snel wordt toegegeven aan de grillen van de jeugd, wat jammer is. Ook bij Atjebosk zijn
vernielde bankjes. Nog met de gemeente in overleg hoe het nu komt met de bankjes. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Verkeer & Veiligheid in en om Gytsjerk
Roy de Torbal is bestuurslid van Dorpsbelangen Gytsjerk sinds september 2014. Zijn project
Verkeer en Veiligheid heeft tot doel de Veiligheid in en om Gytsjerk te realiseren. Hij bekijkt ook
of Gytsjerk iets kan betekenen in het kader van Leeuwarden/Fryslân Culturele Hoofdstad in 2018
en hoe we Gytsjerk weer leefbaar maken door meer  werkgelegenheid, recreatie, ondernemers en
wonen. 
U mag uw bevindingen aan hem doorgeven via ons mail adres doarsbelanggytsjerk@hotmail.com

Verkeersplein
Op woensdag 19 maart , heeft het Mobiele Verkeersplein van Shell en Veilig Verkeer Nederland
(VVN) Gytsjerk weer aangedaan. Om  half acht kon, op de parkeerplaats voor de AH, het mo-
biele team met de opbouw van verkeersplein beginnen. Het plein is bedoeld als oefenplein voor
kinderen uit groep 4, 5 en 6 van het basisonderwijs. Voor Gytsjerk waren  de Thrimwalda en
Ichthus school aanwezig en verder nog het It Kuierred uit Molenend. Op het verkeersplein worden
realistische verkeerssituaties nagebootst door het gebruik van verkeersborden, zebrapaden en ver-



Harmen Werkhoven
Waling Dykstrastrjitte 27, Gytsjerk

06 - 15 08 68 42 • info@werkhoveniers.nl www.werkhoveniers.nl

kwaliteit
goede service

scherpe prijzen

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



De Einekoer

13

keerslichten. De kinderen nemen actief deel aan de verkeerslessen. Door de speelse manier waar-
mee de theorie in praktijk wordt gebracht, raken de kinderen op een enthousiaste wijze vertrouwd
met de geldende verkeersregels. Dit verhoogt hun veiligheid en vaardigheden in het verkeer. Arjen
van Brasserie De Canterlanden heeft een  gezellig zitje gecreëerd met een parasol, banken, tafels
en koffie voor het verkeersplein team. Joukje en Tineke vormden de ouder begeleiding. Om drie
uur was het einde oefening, inpakken en weer op pad naar het volgende schoolplein. 

2 Brouwer’s Accordeon Orkest Stania State Oentsjerk
inloop vanaf 20.00 uur, reserveren gewenst
aanvang concert 20.30 uur.

8 en 9 Sabeare ‘Reade Earkes’ Brasserie ‘De Canterlanden’
Aanvang: 20.00u Gytsjerk

29 en 30 Oud Papier

30 Tuinfair voor Faridpud Familie Spronk, Wynzerdyk 43
10.00u – 16.00u 9062 GP  Oentsjerk

30 Tryn’s Rock IJsbaanterrein Gytsjerk
Vanaf 14.00u

Op 10, 11 en 12 juni van dit jaar wordt de Poddeloop weer georganiseerd.

AGENDA



Janneke
Mulder - Deelstra

R. VAN NAUTAWEG 10
9061 AE  GYTSJERK
TEL.: 058 - 256 1251
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ICHTHUSSCHOOL

Daltononderwijs
Op onze school werken we met Daltononderwijs. Een belangrijk onderdeel van dit onderwijs is sa-
menwerken. Maar wat is eigenlijk samenwerkend leren?
Samenwerkend leren is een onderwijsleersituatie waarin de leerlingen in kleine heterogene groe-
pen op een gestructureerde manier samenwerken aan een leertaak met een gezamenlijk doel. De
leerlingen die samenwerken zijn niet alleen gericht op hun eigen leren maar ook op dat van hun
groepsgenoten.
Bij ons op school hebben we een mooie doorgaande lijn voor het samenwerkend leren. Goed sa-
menwerken is namelijk niet iets wat je zomaar even doet . We besteden veel aandacht aan de vol-
gende vaardigheden:

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



www.personaltouchtravel.nl/adviseur/tjitske-koopmans

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



Wij als team hebben een belangrijke taak om de kinderen de verschillende vaardigheden die bij
het samenwerkend leren horen aan te leren. Het is één van de 21st century skills en de maatschap-
pij waar de kinderen in komen vraagt zeker om deze vaardigheid.

Team Ichtusschool

THRIMWALDASCHOOL

Gedachtenisteken op de begraafplaats in Gytsjerk
Het gedachtenisteken op de begraafplaats in Gytsjerk wordt jaarlijks bezocht door kinderen van
de Gytsjerker basisscholen. Eind april is het monument bezocht door leerlingen van groep 8 van
de Thrimwaldaschool. Dit gedachtenisteken of monument is geadopteerd door beide scholen in
Gytsjerk en wordt ook door de beide scholen onderhouden. Ieder jaar besteden wij op school aan-
dacht aan de Tweede Wereldoorlog. Dan komt het bijzondere verhaal achter het monument  ook
aan de orde. Het verhaal over de evacuees, die naar het Noorden vluchtten en in Gytsjerk werden
opgevangen, is en blijft heel bijzonder. Wij vinden het dan ook belangrijk dit stukje geschiedenis
aan de kinderen door te geven. 

Een zestigtal Limburgers vluchtten tijdens de tweede wereld oorlog naar Friesland. Deze mensen
waren hun leven thuis niet meer zeker. Naast vluchtelingen, die met de trein naar Friesland kwa-
men, waren er ook evacuees, die te voet en/of met karren de lange reis naar het Noorden vol-
brachten. Zij werden gastvrij ontvangen en de Friezen toonden veel begrip voor hun situatie.
Tijdens de gedwongen vlucht uit het Limburgse Gennep werd één van de kinderen, Maria de
Heuy, geboren op 13 oktober 1944, ernstig ziek. Kort na aankomst in Gytsjerk overleed het
meisje. Vooraf had een Rooms-katholieke geestelijke de grond, waarin het grafje was gedolven
volgens gebruik gewijd. Enkele dagen later volgde de teraardebestelling op de Nederlands
Hervormde begraafplaats te Gytsjerk. Naast dit gewijde plekje werd de door verdrinking om het
leven gekomen zevenjarige Maria Derks uit Gennep begraven. 

Na de bevrijding heeft familie Derks er voor gekozen hun kind een laatste rustplaats in Gennep te
geven. De familie van der Heuy besloot echter hun dochtertje in Friesland achter te laten. Op deze
wijze wilden zij hun dankbaarheid tonen aan de bewoners van Gystjerk voor de wijze, waarop zij
waren ontvangen en verzorgd. In een hoek van de begraafplaats werd een eenvoudige steen ge-
plaats, voorzien van een kruis. Vijftig jaar later heeft oud-Gytsjerker Folkert de Vries uit Zwijndrecht
bij Dorpsbelang te Gytsjerk aandacht gevraagd voor dit grafje en de geschiedenis hiervan.
Dorpsbelang heeft vervolgens het initiatief genomen en gaf Gytsjerker kunstenaar Klaas Bokma op-
dracht een ontwerp te maken. Hij heeft toen een prachtig gedenkteken gemaakt, dat gerealiseerd
kon worden door middel van een financiële bijdrage van het gemeentebestuur van Gennep en
Tytsjerksteradiel, enkele particulieren en een  bankinstelling en een spontane bijdrage van school-
kinderen kon  het bijzondere oorlogsmonument worden gerealiseerd. Dit bijzondere oorlogsmonu-
ment symboliseert alle leed van de evacuees. Het monument bestaat uit twee karren, geplaatst on-
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Renie Jouta
Rinia van Nautaweg 63
9061 AD GYTSJERK
(058) 256 31 51
info@joutacoaching.nl
www.joutacoaching.nl

Coaching
rond

thema’s als

Leven
en

Werk



De Einekoer

19

der een hemelpoort van gestileerde bomen; één kar met daarop de oorspronkelijke grafsteen van
Maria van der Heuy en een kar op de plaats waar ooit Maria Derks lag begraven. Rondom het
monument werden keistenen en grind uit de Maas gelegd, die speciaal naar Gytsjerk zijn ge-
bracht, om daarmee de verbondenheid tussen Limburg en Friesland te symboliseren.

Een bezoek aan dit monument en het lezen van het verhaal hierachter is erg waardevol voor onze
(school)kinderen mede door het feit, dat er nog steeds mensen zijn, die moeten vluchten voor oor-
logsgeweld.

Froukje Olijve

Doe mee met 
de leukste loop 
van Gytsjerk...
10, 11 en 12 juni 2015

AVOND-DRIEDAAGSE GYTSJERK

poddeloop@hotmail.com

Opgave voor alle leeftijden kan op ons mail-
adres poddeloop@hotmail.com vóór 15 mei  
2015. Graag nodigen wij jong en oud uit om 
mee te lopen! 

Kosten € 3,00 p.p. 
De basisschoolleerlingen van Gytsjerk 
ontvangen een inschrijfformulier op school.

MELD JE NU AAN!



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

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

Ook zijn wij ruim voorzien van dieet-soorten.

ALLES 1e SOORT EN VERS VAN HET MES

Bloemisterij
A. Koolhaas en Zoon

Folgerenlaan 84, Drachtster Compagnie

Tel. 0512  34 18 28

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

Minikraan verhuur

vanaf 70 cm breed!!



PUZZEL
Horizontaal :
1.lastdier (vrouwelijk) 
6.predikante 
12.gastlid 
14.groente 
16.waterdoorlatend
17.medisch specialist 
18.Verbond van Nederlandse
Ondernemingen 
19.jongensnaam
21.mispunt 
23.betalingswijze 
25.bevrachter 
28.tropische vetplant 
30.voorzetsel
31.muzieknoot 
32.vod 
33.namiddag 
34.post restante 
35.verharde huid 
37.voordat 
39.onderwijsinstelling 
41.schakering 
42.ontstaan 
43.rustig 
44.houtsoort
46.vulkanische stof 
48.voorzetsel 
49.Gedeputeerde Staten 
50.edel 51.Chinese maat
52.editie 
53.kruisopschrift 
55.sedert 
57.miljardste deel 
59.droogoven 
61.echtgenote
63.aansporing 
65.plezierreiziger 
66.gebouw in Amsterdam 
68.vogel 
70.morgenlicht
72.opplakbriefje 
73.watervogel
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Vertikaal:
1.lof 
2.gewis 
3.maat 
4.leeuw (astr) 
5.afgod 
7.viseter 
8.ongegist druivensap
9.in memoriam 
10.appelkruin 
11.voorzetsel 
12.klaaglied 
13.soort struisvogel
15.stierenvechter 
20.heimwee 
22.pak slaag 
24.vaccineren 
26.beide 
27.honorarium
29.opfleuren 
36.vadsig 
37 tennisterm 
38.kippenloop 

40.Verenigde Staten van Amerika
43.eenzaamheid 
45.benepen 
47.Bijbelse naam 
54.water bij Meppel 
55.zonnescherm
56.oliehoudend gewas 
58.broer van Mozes 
60.loot 
62.koker/foedraal 
64.goed
67.artikel (afk) 
69.titanium 
71.muzieknoot 

F.Z.
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Oplossing april puzzel

Gezegde: 
Zijn ziel in lijdzaamheid bezitten.

Meegaandheid en lijdzaamheid
zijn in veel godsdiensten deugden
van de eerste graad, die in een
volgend leven, of althans na dit le-
ven, zullen worden beloond. Zelfs
wanneer hem groot onrecht of ge-
weld treft, moet de ideale gelovige
gelaten reageren, en zich niet rich-
ten op de aardse werkelijkheid,
maar op het eeuwige in zichzelf,
de ziel. Volgens vrijwel alle gelo-
ven en levensovertuigingen is daar
namelijk de sleutel tot het ware en
hogere te vinden.

OUD PAPIER
Op de volgende dagen wordt er weer ingezameld:

Vrijdag 29 mei en zaterdag 30 mei 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 containerplaat-
sen bijeenzetten? Bij de container: het papier zo ver mogelijk achterin opstapelen. Dit be-
spaart de oud papierinzamelaars (vrijwilligers) enorm veel werk.

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



Herman Korf sit hjir - nei de oarloch- by de ûnderdûkersboat.

Auke Visser fan e Singel yn Gytsjerk hie destiids – 1944 - in stik lân yn e Binnemiede dat noch
krekt binnendyks lei. Njonken dat stik lân wie noch in smelle stripe bûtendyks dat winterdeis meas-
tentiids splis stie, it grinze oan ‘e Wielhals, de ferbining tusken de grutte Wielen en de Moark. Op
dat stik bûtendyks hie Eeuwe de Vries, in beropsfisker ut ús doarp, in tichtset en op ‘e wetterkant
lâns, heal op ‘e wâl hie der syn boat mei opbou te lizzen. Dy houten opbou waard nachts brûkt as
sliepplak. Net fier hjir fanôf rûnen simmers de kij fan Auke Visser gauris bûtendyks. Sa ek yn e sim-
mer fan 1944. It wie op in waarme julydei dat Auke mei it ferhaal thús kaam dat der immen ta-
hold yn ‘e boat fan Eeuwe. En neffens Auke wie it in ûnderdûker. *) In dei of wat letter kaam de
man fan ‘e boat by Auke dy’t yn it lân ûnder in ko siet te melken en frege him oft er ek wat molke
krije koe. En salang de kij yn ‘e Binnemiede runen, kaam de man dernei alle dagen om wat
molke. Yn ‘t earstoan wie dat by it melken fan de lêste ko, mar al rillegau liet er him al sjen foar it
melken. De beide manlju rekken oer allerhanne dingen oan ‘e praat. De manfandeboat mei syn
wat Limburchskaksint wie tige hoeden yn syn útspraken oer oarlochssaken en oer wêr ‘t er wei
kaam waard mei gjin wurd sprutsen.

Doe’t de hjerst oanbruts ferfarre de boat fan Eeuwe mei de ûnderdûker nei de ein fan de weeshús-
opfeart, ek wol de opfeart fan Floris Koning neamd. Hjir by de wimetor oerwintere elk jier de boat
en dit waard no ek it nije skûlplak fan de ûnderdûker. De kij fan Auke Visser ferhuzen ek en wol
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Gytsjerkster foto’s fan destiids - in Dútser as ûnderdûker



nei it bûthús oan ‘e Singel en sa rekke de manfandeboat út byld. It kontakt wie ophâlden. Grut wie
de ferbazing by Auke Visser, doe’t op in kâlde hjerstige jûn tsjin seizen de ‘Limburger’ it bûthús yn-
stapte. Mei in praatsje oer it minne waar en de stoarm dy’t komme soe, frege de man oft er dy
nacht yn it hea sliepe mocht. De oare deis kaam er mei it fersyk oft it mooglik wie by min en kâld
waar op ‘e pleats te bliuwen. 

Auke Visser andere dat er ear ’t er syn jawurd jaan soe, dan earst witte woe wa’t de man fan ‘e
boat wol wie. Dy jûns fertelde de man syn ferhaal. Hy hjitte Herman Korff, wie kommunist en kaam
ut it Ruhrgebiet. ( Dútslân). Al foar de oarloch hie er wegere om soldaat te wurden yn it leger fan
Hitler en wie doe útnaaid nei it noarden fan Nederlân. Doe’t ús lân oerweldige waard, setten de
Dútsers fuortendalijks útein him te sykjen. Omtrint fjouwer jier wie der al op ‘e flecht foar de
Dútsers. Earst yn ‘e stêd Grins en letter yn Ljouwert hie der in skûlplak fûn. Op it stuit dat de Dútsers
him hast te pakken hienen, wie der troch kunde fan Eeuwe de Vries by de Wielhals telâne kaam.
Mar, sei er oan de ein fan syn ferhaal: As hja my hjir fine dan krij ik de kûgel en jim ek. Nei dit ie-
penhertige ferhaal wisten Auke en syn frou krekt wêr’t hja oan ta wiene. Dy nacht sille trije mins-
ken wol net bot sliept ha. De oare moarns iere betiid krige Herman Korff te hearren dat er bliuwe
koe. Sa hie Herman Korff twa plakken om út ‘e hannen fan de Dútsers te bliuwen. It is sûnder mis
dat Eeuwe de Vries en Auke Visser der hiel wat foar oer hân ha om te soargjen dat dizze bysûn-
dere ûnderdûker de oarloch oerlibje koe. Nei de oarloch bleau in tankbere Herman Korff fanút
Dútslân regelmjittich kontakt hâlden mei ferskate Gytsjerksters. Ut en troch kaam er hjir ek. Fierder
miste er gjin jier om Eeuwe mei syn jierdei fia de telefoan te lokwinskjen. Want it hie bliken dien
dat Herman like âld wie as Eeuwe en boppedat wiene se beide jierdei op deselde dei. Yn novim-
ber 1991 is Herman Korff op 81 jierrige leeftyd ferstoarn yn syn berteplak yn it Ruhrgebiet.

Dirk Laverman. 
(dirklaverman@hotmail.com)

Dit is de oanpaste fersie fan it stik dat
yn ‘e Einkoer fan maaie 1995 stien hat.
Mei dank oan: Sietse en Jan de Vries 

*) Fisker Eeuwe de Vries en syn frou
Tsjits wisten wa’t yn harren boat
wenne
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Notenpasta’s
noten en

zuidvruchten

Kloosterman
Reform- en

Natuurvoeding

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

openbare 
bibliotheek

S. Kloostermanstrjitte 6
9061 BE Gytsjerk

Tel. 058  256 26 11
Verlenglijn 0900-3450345

OPENINGSTIJDEN:
Maandag: 15.00-20.00 

Woensdag: 15.00-18.00

Vrijdag: 10.00-12.00 

en 15.00-20.00

Kijk ook eens op
www.sbmf.nl
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SLINGER OM ’E SLEEF

De Afghaanse keuken is gebaseerd op de belangrijkste graanoogsten
van het  land, zoals tarwe, (gerst)mout, mais en rijst. Verder worden yog-
hurt, gedroogd fruit, noten en Halal vlees, -vooral lamsvlees- gebruikt. De
maaltijden worden genuttigd op de dastarkhan, een kleed voorzien van
een tafellaken en een koperen kom om je handen te wassen. Hier worden
de verschillende schotels voor de maaltijd geserveerd.  
Rijstschotels worden als een koningsmaal gezien. Hier volgt het recept
voor Qabali Palao. De bereidingstijd is minstens 3 uur. Het kan gemaakt
worden met kip en/of lamsvlees bereid in water of bouillon het wordt bruin door de langzaam ge-
karamelliseerde uien. Bij het serveren wordt het vlees afgedekt met rijst. Daar bovenop ligt een
mengsel van wortels, rozijnen en noten.

Ingrediënten voor Qabali Palao
200 ml. plantaardige olie, een gehakte ui, 800 gr. lamsvlees-poot of
schouder met bot in stukken van 6 cm, 1 eetlepel geplette knoflook, 2
(eet)lepels zout, 2 liter water, 75 gr. witte suiker, 2 eetlepels garam
masala (gemalen kruidnagels, laurierblad, kardemom en kaneel), 1,5
theelepel vers gemalen kardemom, 1 kg. sella basmati rijst (in koud
water geweekt ’s nachts of 4 uur lang), 250 gr. (winter)wortel –ge-
schild en in repen gesneden, 75 gr. sultana’s, 75 gr. blanke amande-
len en pistachenoten om te garneren.

Verwarm 50 ml. olie in een grote braadpan, bak de ui tot deze goudbruin is. Voeg lamsvlees,
knoflook en zout toe. Braad het lamsvlees tot het aan alle kanten bruin is. Voeg het water toe en
laat het (1,5 uur) sudderen, tot het vlees zacht is. Schuim af en toe de bouillon af. Haal het lams-
vlees uit de pan en zet het apart. Bewaar de bouillon.

Karamelliseer de helft van de suiker in een hete droge steelpan op gematigd vuur, schut de pan.
Voeg voorzichtig 250 ml. van de bouillon toe, het overgebleven zout, 1 theelepel garam masala
en een snufje kardemom. Breng het aan de kook, haal van het vuur en zet het apart.
Giet de geweekte rijst af. Kook het in een grote steelpan totdat het bijna gaar is. Giet het af en
laat het in de pan. Voeg het gekaramelliseerde suikermengsel toe, een snufje garam masala en
kardemom. Roer totdat de rijst een egaal jasje heeft.

Verwarm een eetlepel olie in een braadpan op matige vlam. Voeg de wortel en overgebleven sui-
ker toe en roer totdat het gekaramelliseerd en glanzend is. Voeg de sultana’s toe en laat het een
minuut koken. Haal het van het vuur, roer er een snufje kardemom door en zet het apart.
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Website ontwikkeling & online marketing

Online kansen benutten

Rinia van Nautaweg 3k • Gytsjerk • 06 389 19 473 • info@basticom.nl

www.basticom.nl
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Verwarm de overgebleven olie in een braadpan totdat het rookt. Giet de olie over de rijst, gebruik
de lange steel van een lepel om gaten in de rijst te maken, zodat de rijst overal kan stomen. Leg
de gekruide wortel en het lamsvlees erop. Sluit de pan af met een theedoek en een deksel. Zet het
op hoog vuur totdat je het hoort tikken. Zet het vuur laag en laat het 10 minuten koken. Haal het
van het vuur en laat het 10 minuten afgedekt staan. Haal de wortel en het vlees uit de pan. Roer
de rijst goed door. 

Bij het serveren; eerst een laagje rijst op een schotel. Leg het lamsvlees hierop, dan afdekken met
de overige rijst. Daar bovenop de gekruide wortels met amandelen en pistachenoten.
Najiga Rahmani wenst je smakelijk eten en geeft de sleef door aan de Somalische mevrouw
Achmed Mohammed.

GRAFFITI WORKSHOP 
IN BUURTHUIS BOB

Op zaterdag 21 maart, tijdens NL doet, organiseerde Buurthuis BOB in Oentsjerk een graffiti
workshop. Beeldend Kunstenaar Henk de Lange begeleidde een twaalftal deelnemers tijdens deze
workshop. Na een korte uitleg over hoe je de spuitbussen moet hanteren en over de verschillende
soorten “caps” (dat zijn doppen met verschillende grootte gaatjes waarmee je een fijne of grove
lijn kunt spuiten) werd er al gauw geoefend op verpakkingskarton, wat buiten al klaar stond tegen
de muur van het  BOB- gebouw. 

Na de lunchpauze (met een lekker broodje Knak) werden de platen klaargelegd en mochten de
deelnemers aan de slag met hun eigen graffitti ontwerp. Er zijn mooie werken gemaakt die in het
muzieklokaal van het BOB-gebouw worden opgehangen. Daarnaast konden de deelnemers ook
nog iets voor hun zelf maken om mee naar huis te nemen. De reacties van de deelnemers waren
zeer positief en iedereen heeft het erg naar zijn/haar zin gehad!

OPROEP
Dit is een voorbeeld van een tienerwerk activiteit die in het BOB gebouw georganiseerd wordt.
We willen vaker soortgelijke activiteiten gaan organiseren en daarom zijn we op zoek naar en-
thousiaste volwassen vrijwilligers die kunnen helpen bij het organiseren en begeleiden van de tie-
nerwerk activiteiten. Meer weten? Of aanmelden als vrijwilliger; mail naar scw-bob@chello.nl of
bel 058-2562882





De Einekoer

31

 

 
 

 

 

TUTU  

 
 

 

 

INFINF  

 
 

 

 

AIRAIRFFA  

 
 

 

 

RR 

 
 

 

 

TU
GROTE F

 

 
 

 

 

VO  

 FINALE!

INF  

 
 

 

 

ARIDPUOOR FA
AIRA  

 
 

 

 

UR
R 

 
 

 

 

NU OOK VERKOO    
TST   AT   AVOOR DE  L

GROTE F

IN DE MOOIE TUIN VA   

TER     ZAATERDAG 30 MEI 2015 

 

 
 

 

 

  OP VAN BIJZONDERE HA
AIR VOOR  TE KEER TUINFA    

 FINALE!

AMILIE SPRONK  WYNZ         AN DE F      FAMILIE SPRONK, WYNZERDYK 43, 9062 GP OENTSJERK
VAN 10.00 TOT 16.0   

RDAG 30   

 

 
 

 

 

AKTE ARTIKELEN.     ANDGEMA
ARIDPUR M    STICHTING FA   

  ZERDYK 43  9062 GP OENTSJ
   00 UUR 

  MEI 2015 

 

 
 

 

 

 EN.
 MET 

      ERK

   5 

 

 
 

 

 

IN DE MOOIE TUIN VA   

 Schilderijen  EXPOSITIE:

prijs! Altijd LOTERIJ:

manden, tassen, poef     
sjaals, kaarten en ze    

 Planten,   VERKOOP VAN:

 

 
 

 

 

AMILIE SPRONK, WYNZ         AN DE F      FAMILIE SPRONK, WYNZERDYK 43, 9062 GP OENTSJERK

ijsmaAns T Tijsma n van 

  fjes, kussens en krukjes! 
   elf ontworpen kettingen, 

  bloemstukken, sieraden, 

 

 
 

 

 

  ZERDYK 43, 9062 GP OENTSJ

 

 
 

 

 

      ERK

 

 
 

 

 

TIS       TOEGANG: GRA T        

 

 
 

 

 

SPONSORS:

A     

.STICHWWW
: ONTWERP

  ALBERT H    //      ADRUK  REKL
AI REFRA/  BASTICOM  

  /  DOEL: KINDERTEHUIS IN F

 

 
 

 

 

N

AG TOT ZIENS

UR.ARIDPHTINGF
  ANYA’S BLOEMWERK / /   AKSMA   BAKKER BRA//      HEIJN GIEKERK  

AME & ONTWERP       ECL

ARIDPUR  /  GRA

 

 
 

 

 

NL

  S!

   MWERK



Timmer- & Afbouwbedrijf 

P. Bakker

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

-�Verbouw

-�Nieuwbouw

-�Onderhoud

-�Badkamers

-�Tegelwerk
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DE PEN
Beste dorpsgenoten,
Wij, Dennis Hoekstra en Gurbina Hogerhuis, wonen we met veel plezier sinds de-
cember 2010aan de Simke Kloostermanstrjitte 126 in Gytsjerk, met onze kinderen
Romain(8), Marin(4) en Nina(2). Ik (Gurbina) ben opgegroeid in Gytsjerk en op
mijn 18e verhuist naar Leeuwarden waar ik Dennis heb ontmoet. Na de geboorte
van onze oudste wisten we al vrij snel dat we de kinderen liever niet in een stad
wilden grootbrengen.  Uiteindelijk kwamen we uit in Gytsjerk. Aangezien een
groot deel van mijn familie hier ook nog woont voelde dit eerlijk gezegd wel als thuis komen. 
Pake en beppe (Gurbe en Ybel) waren vroeger  wel aardig bekend in Gytsjerk.  Beppe was de
dochter van de uitbater van het cafe en pake had de bakkerij tegenover slagerij Rypma overgeno-
men van zijn vader. Het schijnt dat pake Gurbe één van de oprichters was van de voetbalclub
Trynwâlden en later erg actief bij de vrijwillige brandweer. Bij mijn geboorte hadden ze de bakke-
rij  al lang niet meer maar mijn broers en ik kwamen er wel vaak en speelden dan altijd in de
grote tuin achter hun huis. Helaas is dit huis uiteindelijk niet binnen de familie gebleven. 

Op de bovenste foto mijn overgrootouders met  kinde-
ren en personeel. De onderste foto links pake Gurbe die
voor zijn vader het brood moest rondbrengen in een
van de eerste auto’s in Gytsjerk. 

In het begin reed ik vier dagen per week voor mijn
werk naar Sneek, waar ik  schoonheidssalon in de bin-
nenstad had. Inmiddels hadden we drie kinderen de af-
stand begon toch een groot bezwaar begon te worden.
Sinds begin vorig jaar ben ik gestart met een salon
(Schoonheidssalon Trynwâlden), in het Skewiel in
Oentsjerk. Het is een gezellige en knusse salon waar
kwaliteit en ontspanning erg belangrijk zijn.

Dennis is opgegroeid in Leeuwarden en had nooit eerder in een dorp gewoond. In het begin keek
hij zijn ogen nog uit als bijvoorbeeld ons buurmeisje met haar paard de oprit op reed of als er een
giertank langs reed, maar nu is hij hier inmiddels behoorlijk gewend aan het dorpse leven en zegt
zelfs “doeeg” in de AH. Dennis gaat dagelijks op de fiets
naar zijn werk  bij UPC (binnenkort Ziggo) en houdt zich
daar bezig met impact management. Hij heeft naast het ge-
zin nog een grote passie in zijn leven, namelijk zijn hardrock
band “Methusalem”. Hij is gitarist en speelt in zowel  binnen-
als buitenland, binnenkort hopen  ze een nieuwe cd uit te
brengen. Al met al: een druk maar fijn leven hier in Gytsjerk
en wij hoeven hier voorlopig echt niet meer weg!

Wij geven de pen door aan Sietske Koole.



SOLDAAT
AUTOSCHADESPECIALIST

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

Voor al uw bloemwerk

Bloemenboetiek

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

Tel. 058 256 14 82

Kaasboerderij en SVR Camping

VOOR ’N HEERLIJK STUK BOERENKAAS GAAT U NAAR

”Johanna Hoeve”
fam. Van Eijden

Binnendijk 57, 9256 HL Rijperkerk, tel./fax: 0511 - 431944
Van jong tot zeer oude kaas en diverse kruidenkaasjes, 

w.o. berenburg kruiden en Friese nagelkaas
Wij geven ook demonstraties kaasmaken. 

Een idee voor een excursie of kinderpartijtje???
Tot ziens in onze winkel die de gehele week geopend is.



BELANGRIJK BERICHT 

Beëindiging EHBO-vereniging Trynwâlden. 
Helaas is het dit jaar weer niet gelukt om nieuwe bestuursleden te vinden voor onze EHBO-vereni-
ging Trynwâlden. Het was onmogelijk om verder te gaan in deze situatie en er is contact gezocht
met een andere EHBO-vereniging.

Het bestuur heeft  samen met de EHBO-vereniging Burgum naar een oplossing gezocht, die voor
iedereen acceptabel is. Alle leden van de EHBO-vereniging Trynwâlden worden lid van de EHBO-
vereniging Burgum.
Onze leden kunnen weer gewoon de herhalingslessen in Oentsjerk volgen met onze eigen instruc-
teurs. Zo kan iedereen zijn diploma houden en blijft de contributie gelijk.

Voor de vele verenigingen die gebruik maken van onze dienstverlening, verandert er wel het een
en ander. 
Kijk hiervoor op de website www.ehbo-bergum.nl of neem contact op met dhr. Pieter Elzinga via
mail: evenementen@ehbo-bergum.nl of telefoon: 0511-465288. 
Coördinator blijft Jan Faber uit Oentsjerk. Voor een eventuele Elfstedentocht over het ijs blijft
Tjalling Faber uit Aldtsjerk de coördinator.

Hierbij nogmaals dank voor EHBO-vereniging Burgum voor de sportieve en respectvolle manier
van hulp die zij ons geboden hebben. Ook voor iedereen die de afgelopen 37 jaar voor ons klaar
heeft gestaan, bestuursleden van het verleden, de dienstverleners, de leden die de lessen jeugd-
EHBO verzorgden op de vele scholen, de locaties waar wij de lessen mochten volgen, de
Praktijkschool, Skewiel en Het Wapen van Friesland, nogmaals onze dank voor het beschikbaar
stellen van de locaties en de geboden hulp. 

Niet te vergeten: de voorzitter en de mede-bestuursleden om dit laatste karwei af te maken.
Bedankt Esmé Salverda-Homma, Gina Hooghiemster-Bos, Janny Jonker en Jan Faber. 

Als laatste en zeker niet de minste wil ik de instructeurs bedanken, zij waarborgden een goede
kwaliteit en kennis. Tenslotte een bedankje voor iedereen die mogelijk vergeten is te noemen.

Tjalling Faber. 
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KARTOEN



Dames- en 
Herenkapsalon 

Vonk
R. van Nautaweg 44c

Gytsjerk 
Telefoon 058  256 14 82

SS pp ee cc ii aa ll ii ss tt   ii nn ::
* Rauwkosten

* Gesneden groenten

* Fruitstukken

* Exotisch fruit

* Salades

Wij�bezorgen�gratis�in�de�Trynwâlden

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

KIJK EENS
WAT VAKER

IN DE SPIEGEL
VAN

DE KAPPER

• ontwerp / advies

• tuinaanleg / onderhoud

• beheer klein- en grootschalig groen

KANTO0R:
Rinia van Nautaweg 2c,
GYTSJERK

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

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

G. Terpstra
06 - 301 222 35
wsdewalden@gmail.com
nieuwestraatweg 87, 9061 CN Gytsjerk
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NIJS FAN IT BEUKERSPLAKJE: JANTJE BETON

Lyts mar smûk leit in prachtich boartersplak tusken de hûzen fan ’e Frisius-, Van Meijer- en Ulbe
van Houtenstrjitte: It Beukersplakje. Fan 'e dyk ôf kinst it net sjen, mar dizze boarterstún is eins
 noait leech, of it moat hiel min waar wêze. 
Al jierren wurdt der troch de bewenners fan dizze buurt in kollekte rûn foar Jantje Beton. De helte
fan de opbringst komt rjochtstreeks werom by It Beukersplakje. Gytsjerk hat wer romhertich jûn foar
dit doel: de opbringst wie dit jier goed 835 euro, dus mear as 400 euro foar de boarterstún.
Eltsenien dy’t jûn hat èn dy’t rûn hat: tige tank! 
Foarich jier is der in nij boarterstastel mei netskommel, skommels en glydsbaan kaam. Jantje Beton
hat foar dat doel in ekstra bydrage levere fan tûzen euro. It is belangryk om dizze kollekte yn stân
te hâlden, sa kinne wy yn de takomst bygelyks fersliten spul ferfange. Wy sykje nije kollektanten,
en (nei de kollekte fan 2016) ek in nije kollekte koördinator. 
Gelokkich binne der dit jier wer in pear entûsjaste âlders by kaam om te rinnen, mar wy kinne
noch wol in pear minsken brûke. In spesjale oprop oan alle minsken dy’t gebrûk meitsje fan ús
Beukersplakje, of it in waarm hert tadrage: help ús mei de kollekte yn maart. It kostet mar in pear
oerkes yn it jier. Sa soargje wy mei elkoar dat ús bern in moai plakje hâlde om bûten te boartsjen.
Sjoch ek ris op ús webstek: www.beukersplakje.nl. 

Freonlike foarjiersgroeten, Ut namme fan it bestjoer fan It Beukersplakje
Gezina van der Zwaag (kollekte koördinator) 

JUBILEUMCONCERT BROUWER’S
AKKORDEON ORKEST

Op 2 mei a.s. verzorgt Brouwer's Akkordeon Orkest een prachtig jubileum concert in Stania State
te Oenkerk! Tijd: inloop vanaf 20.00 uur, aanvang concert 20.30 uur. Een uniek orkest, dat speelt
op instrumenten, die op initiatief van de oprichter, Marten Brouwer, speciaal zijn ontwikkeld en ge-
bouwd in Italië. Een orkest met een geheel eigen klank, dat vanaf 1963 tot 2011 werd gediri-
geerd door Johan de With. Een authentieke groep met passie en liefde voor het accordeon, een in-
strument met ongekende mogelijkheden in klank en stijl. Nu onder leiding van Tim Fletcher, die op
zijn manier verder bouwt aan de toekomst van het orkest en dit schitterende instrument!

60 Jaar Brouwer's Akkordeon Orkest: U bent van harte welkom!

Entree: € 12,50 inclusief twee consumpties
Reserveren gewenst, kan via: doetypeenstra@home.nl  of 06-53452752 



Team 

Trynwâlden e.o

tel. 06 - 83799488

Verpleging en verzorging thuis, 

ook in uw dorp.



SWIM! HIELP DOEN!

Stichting Laat Trynwâlden Zwemmen deed 21 maart mee aan NLDoet!

Het Oranje Fonds organiseerde op 20 en 21 maart 2015, samen met duizenden organisaties in het
land, NLDoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLDoet zet vrijwillige inzet in de spot-
lights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. De afgelopen
10 jaar zijn er maar liefst 40.000 klussen geklaard en hebben 1,5 miljoen mensen deelgenomen.

Ook SWIM! deed mee!
Op zaterdag 21 maart 2015 vond er een grote schoonmaak in  Openluchtzwembad  'De Sawn
Doarpen' te Gytsjerk plaats. Onder enthousiaste supervisie van badmeester Thomas maakten  zo`n
35 vrijwilligers van Stichting SWIM! Laat Trynwâlden Zwemmen het zwembad gereed voor het ko-
mende seizoen dat start op zaterdag 25 april. 

Alle baden waren leeg en
konden met hand- en ma-
chinewerk grondig gerei-
nigd worden. Daarnaast
kregen het sanitair en de
kleedruimtes een fikse
beurt. Ook alle speeltoestel-
len en prullenbakken wer-
den onder handen geno-
men. Natuurlijk werd het
sociale aspect en de inwen-
dige mens niet vergeten; de
groep genoot van een wel-
verdiend bakje koffie/thee
en later van een heerlijk
verzorgde lunch. Met dank

aan een ieder die zich deze dag belangeloos voor het zwembad heeft ingezet. Het was een zeer
geslaagde dag die een volgend jaar voor herhaling vatbaar is! 
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Opbrengst Reumafonds
De opbrengst van de Reumafondscollecte is € 1068.84
Hartelijk dank daarvoor.

Lutske Klopstra & Antje Dijkstra



VOOR ERFAANLEG ROND VOOR ERFAANLEG ROND 
UW WONING OF BEDRIJFUW WONING OF BEDRIJF

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

Ook�verkoop�van�materialen�zoals:
- betontegels - straatzand
- betonsteen - teelaarde
- opsluitbanden - gebakken steen
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PREEKROOSTER 
dag datum tijd plaats voorganger bijzonderheden
zo 26-04 09.30 Mariakerk Oentsjerk I. Verburg

zo 03-05 09.30 Ontmoetingskerk H. Vlasman meivakantie 2/5-10/5
11.00 Readtsjerk H. Vlasman

zo 10-05 09.30 Aldtsjerk I. Verburg
09.30 Gytsjerk H. Vlasman Gezinsdienst 

do 14-05 09.30 Wyns I. Verburg Hemelvaartsdag

zo 17-05 09.30 Ontmoetingskerk I. Verburg bevestiging ambtsdragers
10.00 Heemstra State Y. Slik

zo 24-05 09.30 Ontmoetingskerk H. Vlasman Pinksteren, frysk

zo 31-05 09.30 Mariakerk Oentsjerk I. Verburg avondmaal

zo 07-06 10.00 Parkdienst OWT

Voor meer informatie zie de website www.pgtrynwalden.nl
Voor de wekelijkse weblog, kijk op www.pgtrynwalden.nl
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Opbrengst ZOA collecte
Beste inwoners van Gytsjerk,

Heel hartelijk bedankt voor uw waardevolle bijdrage aan de ZOA-collecteweek.
Mede dankzij uw bijdrage kan de ZOA veel betekenen voor mensen in Afrika en Azië, die ge-
troffen zijn door een natuurramp of een gewapend conflict. De totale opbrengst in Gytsjerk was
€ 614,86. Nogmaals hartelijk dank hiervoor!

ZOA-contactpersonen Gytsjerk.



Gytsjerk
Canterlandseweg 48
9061 CD Gytsjerk
Postbus 37
9062 ZH Oentsjerk
Tel. 058 256 14 93

LOONWERK
GRONDWERK
KRAANVERHUUR

* levering tuingrond en (woud)zand
* (mini)kraan verhuur
* leveren en aanbrengen van drainage



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

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

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

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

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

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

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

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

Gemeente Tytsjerksteradiel/Burgum 140511
Openingstijden burgerzaken: ma. 12.30-1630 en 18.30-20.00 uur; di. t/m vrij. 9.00-16.30 uur.
Openingstijden balie bouwen en wonen: di. t/m vrij. van 9.00-12.00 uur; iedere middag van 12.30-
16.30 uur alleen op afspraak.

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 17.00 uur) worden automatisch doorverbonden naar de
Dokterswacht nr.: 0900-1127112 (€ 0,10 per minuut).

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

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

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

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

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

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

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

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

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


