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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
Vooraf aan de vergadering van de redactie van de Einekoer hebben de leden zich te goed mogen doen aan een maaltijd. Er staan altijd leuke recepten in de ‘Slinger om ‘e Sleef’. Ljibbe Hoeksma heeft zijn recept gebruikt
voor onze maaltijd. Het heeft ons allen goed gesmaakt.
Tijdens deze bijeenkomst mochten wij ons verheugen op de komst van een nieuw redactielid. Hij
zal zich in het volgende nummer van de Einekoer aan U voorstellen.
Zijn naam is Henk Sjoerdsma.
De slagerij van Rijpma is verbouwd. Dit is prachtig geworden, een lust voor het oog.
Kapsalon Vonk heeft besloten haar activiteiten per één juni te beëindigen.
Het speeltuintje ‘Oer de Feart’ is opgeknapt. Dus jeugd, weer veel speelplezier!
De Staten Tocht mocht zich verheugen op 330 hardlopers. Het aantal recreatieve deelnemers was
wat lager. Jammer van het slechte weer tijdens de tocht.
Zaterdag 30 mei vond Tryns Rock weer plaats op de ijsbaan in Gytsjerk.
Bij het ter perse gaan van dit nummer was hier nog niets over bekend.
De Poddeloop is weer aanstaande. Deze is op 10 -11en 12 juni.
Ook is er dit jaar weer een zwemvierdaagse. Deze is van 16 t/m 19 juni.
Wij hopen op mooi weer tijdens deze sportieve activiteiten.
De vergadering van Dorpsbelang Gytsjerk is verschoven naar woensdag 17 juni.
Wij krijgen dan ook meer te horen over het nieuwe winkelcentrum.
Wij wensen allen weer veel leesplezier.
vr gr Harry Talsma

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.
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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
Ledenvergadering uitgesteld tot 17 juni
Omdat we u graag als dorpsbewoner volledig willen infomeren over ons nieuwe winkelcentrum,
hebben we besloten om de datum van onze ledenvergadering te verschuiven van 19 mei naar 17
juni. Op die avond zal het definitieve centrumplan voor Gytsjerk door de architect Silvester Adema
worden gepresenteerd. De agenda is huis-aan-huis verspreid, met een korte toelichting. De stukken
kunnen via ons e-mailadres doarpsbelanggytsjerk@hotmail.nl worden opgevraagd.
Inloopspreekuur 24 juni
De eerstkomende bestuursvergaderingen van Dorpsbelangen is op woensdag 24 juni 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.
‘Ho! Net yn’e KLIKO’
Onder deze titel wordt in Gytsjerk en Oentsjerk een campagne gevoerd. Duorsum Gytsjerk en
Groenkerk willen werken aan duurzame en schone dorpen. Een dorp vrij van afval waar iedereen
zijn afval zoveel mogelijk hergebruikt en niet in de in de bak gooit wat geschikt is voor hergebruik.
Elke maand willen we een milieutip in de dorpskrant plaatsen. Dit is de eerste tip.
Plastic dopjes inleveren voor geleidehonden
Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van bijvoorbeeld frisdrankflesjes of
melkpakken. Gooi ze niet weg, maar lever ze in! U ontlast het milieu en
steunt zo KNGF Geleidehonden. De opbrengst gaat naar de opleiding van
deze honden. De doppen dienen schoon en droog ingeleverd te worden. In
sommige dopjes zitten kartonnen- of metalen lipjes, deze moeten ook verwijderd worden. U kunt de doppen inleveren bij:
Justus Fahner Groenten en Fruit, Rinia van Nautaweg, Gytsjerk.
Meer weten? Kijk op www.geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppen-sparen-voor-geleidehonden
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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
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Alle plastic ronde doppen en deksels mogen ingezameld worden:
- Mineraal- of spuitwater
- Frisdrankflessen
- Melk- of yoghurtpakken
- Fruitsappakken
- Sportdrank
- Zepen en shampooflessen
- Wasmiddelen (zowel de doppen van de flessen als het doseerdopje)
- Deo- en spuitbussen
- Slagroombussen
- Pindakaas- en chocoladepastapotten
De doppen dienen schoon en droog ingeleverd te worden. In sommige dopjes zitten kartonnenof metalen lipjes, deze moeten ook verwijderd worden.

KARTOEN
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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
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DORPSFEEST
GYTSJERK 2015
Op 20, 21 en 22 augustus 2015 bent u wederom van harte
welkom op het dorpsfeest van Gytsjerk. We zetten even kort
het programma voor u op een rij.
Donderdag 20 augustus:
16:00 tot 21:00 - Een gezellige middag- en avondbraderie met rommelmarkt voor de kinderen.
In de avond is er muziek tot ongeveer 23:30.
Vrijdag 21 augustus:
9.00 uur – Schoolspelen voor de basisschoolkinderen. Programma volgt.
15.30 uur – Jeu de Boule voor 55+
15.30 uur – Schuimfietsen vanaf 12 jaar
19.00 uur – Touwtrekwedstrijd
22.00 uur – 02.00 uur Live muziek met de band Face to Face
Zaterdag 22 augustus:
10.00 uur – 12.00 uur (gratis) Koffiedrinken
12.00 uur tot 15.30 uur: Matinee met muziek van De Suskes
21.30 uur – 02.00 uur Livemuziek met Sesamband en De Suskes
Door de nieuwe alcoholwet (NIX18) werken we met gekleurde bandjes. Dit is om te controleren of
je alcohol mag kopen/drinken. Vooraf vragen we je bij twijfel om je identiteitskaart. Zonder identiteits- en leeftijdscheck geen alcoholbandje!
De Feestcommissie

Opbrengst collecteweek Hartstichting 2015

€ 1005,55
Namens de Hartstichting hartelijk dank voor uw gift.
Collectanten dank voor jullie inzet.
Namens de Hartstichting, Fokje van Zwol. 2561989.
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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
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DOARPSWURK
IS ER VOOR JOU!
Doarpswurk stimuleert initiatieven die de leefbaarheid op het
Friese platteland versterken.
Wij doen dit door dorpsbelangen, dorpshuizen en initiatiefgroepen te ondersteunen bij
hun werk.
Zo helpen wij bijvoorbeeld bij
het aanvragen van subsidies,
het verduurzamen van een
dorpshuis, het ontwikkelen van
een dorpsvisie en ook het opzetten van een wooncoöperatie.
We begeleiden, maar nemen het proces niet over. De ideeën en ontwikkelingen zijn van het dorp
zelf en passen hierdoor binnen de gemeenschap.
We zijn net even dat steuntje in de rug dat je soms nodig hebt en bieden de kennis die wellicht
niet aanwezig is in het dorp. We bundelen en koppelen initiatieven aan elkaar en brengen dorpen die in dezelfde processen zitten met elkaar in contact. Dat is de kracht van Doarpswurk.
Kortom heb je een idee of
initiatief op het gebied van
duurzaamheid, leefbaarheid
of sociale innovatie? Neem
dan contact met ons op!
Kijk wie er actief is
in jouw regio via
www.doarpswurk.frl
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kwaliteit
goede service
scherpe prijzen

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

www.werkhoveniers.nl

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

De Einekoer

AGENDA
27 mei t/m 3 juni

Zwembad: pannakooi voetbal

10 / 11 / 12

de Poddeloop

16 t/m 19

Zwemvierdaagse

17

vergadering Dorpsbelang Gytsjerk

19

Discozwemmen

26 / 27

Oud Papier Volgens inmiddels bekende route’s

Verwacht: 8 juli zwembad – buikschuiven, 20 t/m 22 augustus Dorpsfeest Gytsjerk, 29 augustus
Elfsteden Skeelertocht.
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Uw allrro
o nd
ou
klussenbedrijf
uit Gytsjjerk!

PARKET, LAMINA
AA
AT
T EN PVC
schuren, onderhouden
en legge
en

MEUB S EN TRAPPEN
M
PEN
renoveren, kleuren
n
en herstellen

TEGELWE
ERK
badkamer, toile
et, vloeren
en terrassen

TIMMERWERKEN
N
onderhoud, verbouw
w
en gevelbekleding

Bel Dieter:

2
06 - 21 50 08 7

Simke Kloostermanstr
straat 20 • Gytsjerk • 06 - 21 50 08 72 • info@dieklus.nl
fo@dieklus.nl

www
w.dieklus
s.nl

Janneke
Mulder - Deelstra

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

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

ICHTHUSSCHOOL
Project Film op de CBS Ichthusschool
De afgelopen weken is er keihard gewerkt, zodat op donderdag 30 april de officiële filmpremière
kon worden gehouden. De rode loper ging uit en daar kwamen onze sterren, stuk voor stuk prachtig gekleed! Het begon allemaal met een officiële opening, waarbij de verschillende groepen nominaties kregen voor het maken van een musical (groep 1/2), een tekenfilm (groep 3/4), een speelfilm (groep 7/8) en een sprookje (groep 5/6).
Daarna zijn de groepen aan de slag gegaan met schrijven van het script, oefenen, tekenen, verven, verkleden en filmen. Ja, er komt toch heel wat bij kijken bij het maken van een film. En het
blijkt niet altijd even eenvoudig te zijn. Als je filmster wilt zijn, breng je aardig wat tijd door op de
filmset. Maar het resultaat mag er dan ook zijn. Het zijn prachtige films geworden, met elk een
uniek eigen karakter van de verschillende groepen.
Zo maakte groep 1/2 een musical over Woeste Willem, groep 1/2 een tekenfilm over boeven,
groep 5/6 een sprookje over een helpend Weerwolfje en groep 7/8 een speelfilm over een schipbreuk die eindigde op een wel heel bijzonder eiland. Natuurlijk kon een echte filmpremière dan
ook niet ontbreken. In verschillende groepen draaiden de films en konden ze bekeken worden
door vaders, moeders, broers, zussen, opa’s, oma’s en ander geïnteresseerden. Ondertussen kon
er een drankje worden genuttigd en popcorn worden geknabbeld. Een goed bezochte avond, wat
onze filmsterren eer aan deed.
Minke van der Velde

THRIMWALDASCHOOL
Een feest om van te dromen!
De feestelijke ouderavond van de Thrimwaldaschool (gelukkig weer terug van weggeweest!) stond
dit jaar geheel in het teken van dromen. Dromen over nu, dromen over later, dromen over vroeger,
dromen over dromen...
Als vanouds hadden alle groepen een optreden voorbereid. Maar nog voordat we daarvan konden gaan genieten, liet directeur Froukje Olijve ons vol trots weten dat een droom van de
15

Tjitske Koopmans
T: 06-25360061
E: tjitske.koopmans@personaltouchtravel.nl
www.personaltouchtravel.nl/adviseur/tjitske-koopmans
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Thrimwalda alvast werkelijkheid was geworden. We zijn een Rots en Waterschool geworden! Dit
betekent dat alle leerkrachten zijn gecertificeerd om Rots en Water trainingen te geven, en dat van
groep 1 tot en met groep 8 er iedere dag aandacht is voor hoe we respectvol met elkaar omgaan,
zodat alle kinderen zich vertrouwd en veilig kunnen voelen. En wie droomt daar nou niet van?
Groep 1 en 2 beten het spits af. Ridder
Martijn en Ridder Koen hadden geen zin
meer om draken te vangen en prinsessen te
redden, dus zette de Koning ze écht aan het
werk. Ze moesten het land dan maar besturen. En de Koning? Die lag te dromen op het
strand! Misschien wel van prinses Elsa van
'Frozen'... Een fantastisch optreden volgde
van alle IJsprinsessen, die luidkeels en vooral
vol overgave het lied 'Let it go' lieten horen.
Daarna konden we even bijkomen met het hoopvolle slaapliedje 'Ik had vannacht een nare
droom'. Gelukkig is er altijd een manier om een nare droom weer een fijne droom te laten worden!
Vervolgens de beurt aan groep 3 en 4, zij
beeldden uit wat ze droomden later te willen
worden. Er kwam werkelijk van alles voorbij,
van zangeressen en voetballers, actrices en
keepers, tot juffen en coureurs, prachtig! We
beleefden alvast een voorproefje van de auditie voor het volgende seizoen van The
Voice Kids, en hopelijk zaten er een aantal
voetbalscouts in de zaal... Ze sloten spectaculair af met een lied van Kinderen voor
Kinderen dat vrijwel zeker tot de verbeelding
van alle ouders sprak; 'Ik heb zo waa-waa-waa-waanzinnig gedroomd..', de zaal stond natuurlijk
op de kop!
Groep 6 bracht heel even wat rust in de tent, ze nestelden zich allemaal heerlijk in hun pyjama's
onder zachte, warme dekentjes. Maar niet voor lang, want al gauw werden we deelgenoot van
hun dromen. De één werd judoka, de ander politieman, weer een ander stond bovenop de regenboog. Er hield er één van apen en een ander werd serveerster. Helaas was de bananenschil echt,
gleed de serveerster hierover uit en het bord met eten kwam op het hoofd van de politieman terecht! Ronduit hilarisch!! Nauwelijks hiervan bekomen, gingen we door naar het spetterende optreden van groep 5 en 7. Wat een swingende en vrolijke boel, heerlijk zingen en dansen, om hele17

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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maal Happy van te worden! Hier zit vast een nieuwe generatie talenten voor 'So you think you can
dance' tussen.
Hadewych van der Kooi
… En toen was er pauze met een welverdiend glaasje ranja en een ijsje, een bakje koffie of
thee…..

Achter de coulissen nam de spanning voor groep 8 echter toe. Hun musical, waar ze al enkele weken voor aan het oefenen waren, mochten ze na de pauze ten tonele brengen. In 'Groep 8 gaat
op jacht' komen de kinderen erachter dat de directrice van de school de toekomstdromen van de
groep 8-ers steelt met een zelfgemaakte machine om zo eeuwig jong te blijven. “Geen rimpels,
geen kwaaltjes, geen pijntjes. Gewoon mijn perfecte ik!”
Dat laten de kinderen zeker niet gebeuren. Zij gaan binnenkort naar 'de middelbare' en kunnen
niet wachten om hun dromen om te zetten in realiteit. Een journalist doet verslag van de situatie op
school en de ongerustheid van de ouders neemt toe wanneer de school hermetisch wordt afgesloten tijdens de speciale gala-avond. Natuurlijk komt uiteindelijk alles goed en gaan de kinderen 'los
en dansen, dansen, dansen'!
De beleving van de kinderen was geweldig en er werd uit volle borst gezongen. Erg knap hoe ze
in korte tijd de teksten en liedjes eigen gemaakt hebben!
Heel veel succes jongens en meiden van groep 8 op de 'grote school'. Dat al jullie dromen mogen
uitkomen...!
Fiona Boonstra
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Kaashandel v.d. Wal - Garyp - Tel. 0511 52 15 50
Hoog in kwaliteit, laag in prijs.
Ruime sortering binnen- en buitenlandse kaassoorten.
Ook zijn wij ruim voorzien van dieet-soorten.

ALLES 1e SOORT EN VERS VAN HET MES

Bloemisterij
A. Koolhaas en Zoon
Folgerenlaan 84, Drachtster Compagnie
Tel. 0512 34 18 28

* Bestrating & sierbestrating
* Tuinaanleg & -onderhoud
* Takversnippering
* Voor bedrijf & particulier
* Onderhoudscontracten
verhuur
Minikraan
!!
cm breed
vanaf 70
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PUZZEL
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Oplossing mei puzzel

OUD PAPIER
Op de volgende dagen wordt er weer ingezameld:
Vrijdag 26 juni en zaterdag 27 juni 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.
23
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Gytsjerkster foto’s fan destiids - opropfoto’s

Dizze kear twa oprop foto’s:
De earste foto is fan in duo, dat tusken 1950 en 1960 meirûn yn ‘e feestweinenoptocht.
Is der immen dy’t it him of har noch heucht dat dizze beiden meidiene?
En dan de groepsfoto, dy’t naam is op it skoalplein fan ‘e âlde iepenbiere skoalle by de fjouwersprong.
Dizze foto is ek al wer sa’n fyftich jier lien makke. Wa is bekend mei de nammen fan dizze bern ?
De nammen graach maile nei:
dirklaverman@hotmail.com

24
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Elfsteden – Skeelertocht
zaterdag 29 augustus 2015

Georganiseerd door ‘IJsclub de Polder’ uit Bantega.
Gegevens en foto’s over de tocht zijn te vinden
op www.ijsclubdepolderbantega.
Het Tegelbruggetje is ook in de route opgenomen.
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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

De Einekoer

SLINGER OM ’E SLEEF
De Samosa - Sambuus
Dit is een recept voor een Somalische snack. In dit land zijn nog restanten
van het koloniale verleden merkbaar. Mij werd verteld dat je naar Zwolle
moet gaan, wil je specifieke kruiden kopen, die in Somalië gebruikt worden. Er is invloed vanuit de Italiaanse en Engels-Indiase keuken. Hier worden ook kruiden gebruikt die in Engeland zijn aangeschaft, zoals de verschillende currypoeders. Heet of minder heet. Bij dit recept is het wijs om
zaadjes uit de chilipeper te halen, dan is het minder heet.
Ingrediënten: 500 gr gehakt (lam of rund), 2 zoete aardappelen, 1 ui, 2 tenen knoflook, 1 tl
currypoeder, 1 el verse koriander, 1 kop bloem, 2 el olijfolie, ½ kop water (lauw), peper of chilipepertje, zout, olie (om te frituren)
Bereiding:
Schil de zoete aardappels. Snijd de aardappels in kleine blokjes. Doe de blokjes in een pan met
water. Breng het water aan de kook. Zet het vuur half hoog. Laat de aardappel gaar worden. Doe
alles in een vergiet en laat goed uitlekken. Stamp de aardappel tot een puree. Kruid het gehakt
met currypoeder, peper (of fijngesneden chilipepertje) en zout. Verwarm een koekenpan. Rul het
gehakt in de pan. Snijd de ui en het knoflook zeer fijn. Voeg de ui het
knoflook toe aan het gehakt. Snijd de koriander fijn. Voeg de gesneden
koriander toe. Voeg de zoete aardappel puree toe. Laat de vulling af
koelen in de koelkast. Doe de bloem in een kom. Voeg zout (en eventueel peper) toe voor een beetje smaak. Voeg de olijfolie en het lauwe water toe. Kneed het tot er een elastisch deeg is ontstaan. Verdeel het deeg
in 3 ballen. Bestuif je werkblad met bloem. Rol 1 bal uit tot het zo groot
is als een bord. Snijd het deeg in kwarten. Bak elk kwartje aan beide
kanten droog in een koekenpan (heel kort). Doe dit met elke bal en alle kwarten. Maak een plakkerig papje van bloem en water. Vouw de punten van het kwartje naar elkaar. Plak de zijden op elkaar met het papje zodat er een zakje ontstaat. Doe dit met alle kwarten. Vul de zakjes met de vulling tot net onder de rand. Vouw het zakje dicht door het flapje er overheen te vouwen. Plak het
flapje vast met het papje. Doe dit met alle zakjes. Verhit olie tot het warm genoeg is om een drupje
van het papje te frituren. Doe de pakketjes in de hete olie en frituur ze aan beide zijden. Laat de
sambuus uitlekken op keukenpapier.
Machmo Achmed Mohammed wenst je smakelijk eten.
Ik geef de sleef door aan Marie Louise Spruit.
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Online kansen benutten
Website ontwikkeling & online marketing

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

www.basticom.nl
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FLOWERPOWER
Het is nu toch echt voorjaar. Je ziet het, je ruikt het. In de Ulbe van Houtenstraat staat een fantastisch mooie Cameliastruik uitbundig roze te bloeien. Echt een pracht exemplaar, lekker hoog en
rijk gevuld. Vast het mooiste exemplaar van het dorp.
Dan gaan mijn gedachten met mij aan de wandel. Ik kom terecht in begin jaren
zeventig, toen had ik een –Jugendstil- poster van Mucha op m’n kamer van La
Dame aux Camélias, gespeeld door de Parijse actrice Sarah Bernhardt. Zij was
een excentrieke persoonlijkheid in haar tijd, begin 20ste eeuw. Ze had een verzameling levende exotische dieren, die met haar meereisden net zoals een
mooie doodskist. Ze beweerde dat ze daar in sliep.

In begin 70er jaren was ik op zoektocht, zoals vele anderen. Flowerpower, hippies. Geest verrijkende middelen, etherische oliën. De lente heeft deze kunstgrepen
niet nodig. Loop op een lentedag door de straat, vooral
als het vochtig is na een voorjaarsbuitje en snuif de geuren op. De lucht is gevuld met wolken bloesemgeuren, je
stijgt op, in de zevende hemel. De Camelia staat alleen
maar mooi te zijn. What you see is what you get, met
beide benen op de grond.
Ik raad u aan om geregeld een wolkje -in plaats van een
lijntje- te snuiven, als u buiten bent. Het is hartverheffend. Cheers, op uw welzijn.
Jacqueline Fournier
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ZWEMSEIZOEN DE SAWN DOARPEN
GESTART!
De eerste baantjes zijn al weer getrokken!
Net als vorig jaar verzorgen vrijwilligers het onderhoud en de
schoonmaak van ons prachtige buitenbad. Geweldig! Ook de
zorgboerderijen uit Oentsjerk, Mûnein en Gytsjerk helpen
weer mee. Samen zorgen we voor het behoud van het zwembad. Wilt u ook sponseren/steunen/helpen? Bijvoorbeeld bij
de activiteiten* die dit seizoen op het programma staan, dan
horen we dat graag!: www.laattrynwaldenzwemmen.nl of via
facebook.
Op donderdag 20 augustus wil SWIM! wederom boeken verkopen tijdens de braderie. Heeft u na
het opruimen van de zolder boeken in de aanbieding dan ontvangen we die graag. U kunt contact
opnemen met Aukje Wesselius (2561436) of Fiona Boonstra (2563379).
We hopen u/jullie vaak in het, liefst zonovergoten!, zwembad te treffen.
Bestuursleden SWIM! Stichting Laat Trynwâlden Zwemmen
* Woensdag 27 mei t/m 3 juni pannakooi voetbal
* Dinsdag 16 t/m vrijdag 19 juni zwemvierdaagse
* Vrijdag 19 juni discozwemmen
* Woensdag 8 juli buikschuiven
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Timmer- & Afbouwbedrijf

P. Bakker

- Verbouw
- Nieuwbouw
- Onderhoud
- Badkamers
- Tegelwerk
De Barte 2, 9061 DK Gytsjerk
Tel. 06 - 50 52 04 04
Tel./Fax. 058 - 256 33 99
timmerbedrijfpbakker@chello.nl
www.timmerbedrijfpbakker.nl
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DE PEN
Enkele weken terug was ik bij Gurbina in de salon en vroeg ze me of ik (Sietske
Koole) de pen over wilde nemen. ‘ Euh, ja….maar wat moet ik dan schrijven?’ Zo
verscheen de Einekoer met haar stukje er in, een prachtig verhaal over haar familiegeschiedenis. Niet veel later word ik door mijn familie van verschillende kanten
erop geattendeerd dat er ook een familielid van mij op de foto’s van Gurbina
staat. Mijn overgrootvader, Warrentje Kamminga, staat als bakkersknecht op de
foto met Gurbina haar familie. Hoe een ‘pen al kan rollen.’
Het is voor u dus ook gelijk duidelijk dat mijn afkomst ook grotendeels terug te vinden is in
Trynwâlden. Ik ben een dochter van Ger en Nynke de Boer-Wielinga en mijn moeder is een dochter van ‘Oebele-Siets’, voor veel oud Trynwâldsters wel bekend door het veetransport- en loonbedrijf wat ze vroeger aan de Rengersweg in Oentsjerk hadden.
Zelf woon ik nu in Gytsjerk. Dit samen met Arjan en zijn we heit en mem van Arne en Nynke.
Arjan zijn kinder- en jeugdjaren liggen in de omgeving van Den Haag. Tijdens een zomervakantie
in Oostenrijk hebben we elkaar ontmoet en na vele jaren heen en weer reizen zijn we getrouwd
en gaan wonen in Waddinxveen. Een leuke tijd samen, maar mij werd enorm snel duidelijk dat ik
graag terug wilde naar de Walden.
Zo kreeg Arjan net voor de geboorte van Arne een baan bij Radeko in Holwerd en konden we
naar Oentsjerk verhuizen. Mijn beppe heeft ons toen negen maanden onderdak verschaft. Een bijzonder mooie tijd. Beppe had met haar 80ste een ooievaar in de tuin.
In de tijd dat we tijdelijk in Oentsjerk woonden kwam ons huidige huis aan de Dr. O.
Postmastrjitte vrij. Dat hebben we gekocht en zijn we nu al vele jaren aan het verbouwen. Het
gaat gestaag door. Het verbouwen doen we naast ons werk. Arjan werkt ondertussen als projectleider bij Rollecate in Wormer en ik als jongerenwerker bij PG Burgum en PG Drachten. Beide
met veel plezier.
Regelmatig zijn we voor familiebezoek even terug in Zuid-Holland, maar wat voelen we ons keer
op keer rijk en gezegend als we eenmaal terug de Trynwâlden weer binnen rijden.
Dit is ons thuis!
Groetnis! Arjan, Arne, Nynke en Sietske Koole
Wij geven de pen door aan: Marianne Visbeek.
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SOLDAAT

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

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

VOOR ’N HEERLIJK STUK BOERENKAAS GAAT U NAAR

Ka

erij en SVR Cam
d
r
e
o
pin
asb ”Johanna Hoeve”
g
fam. Van Eijden
Binnendijk 57, 9256 HL Rijperkerk, tel./fax: 0511 - 431944

Van jong tot zeer oude kaas en diverse kruidenkaasjes,
w.o. berenburg kruiden en Friese nagelkaas
Wij geven ook demonstraties kaasmaken.
Een idee voor een excursie of kinderpartijtje???
Tot ziens in onze winkel die de gehele week geopend is.

Voor al uw bloemwerk

Bloemenboetiek
F.C. van Vliet
Rinia van Nautaweg 44c - Gytsjerk
Tel. 058 256 14 82
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SABEARE, EEN SPANNENDE AFFICHE
Wat is het een drukte van te voren
om een spannend toneelstuk te
kunnen opvoeren. Sabeare had dit
jaar weer verschillende drempels
te nemen. Vooral de gezondheid
van Tjipko heeft hier alles mee te
maken. Vanaf deze plaats wenst
iedereen hem veel beterschap! De
nieuwe locatie waar geoefend kon
worden is prachtig: In het hart van
Trynwâlden. Met dank aan Jurjen
en Maaike van Café it Wapen.
Dit betekent dat er niet op een toneel wordt geoefend en dat vraagt creativiteit en vindingrijkheid. Dat is nu net één van de competenties die Anneke Hogeveen beheerst. Zij heeft de ploeg weer naar een spannend eindresultaat
kunnen regisseren. Prachtig decor en verrassend hoe en waar er gespeeld word. Soms heb je
ogen tekort.
In de rolverdeling, zijn enkele verschuivingen geweest, ynsteksters die ruilden met spelers en andersom. Er moest een nieuwe hoofdrolspeler gevonden worden. Marko je bent een lot uit de loterij! Alle respect hoe jij in deze rol bent gaan staan en in 4 weken tijd je rol hebt geleerd.
Natuurlijk wordt hier het verhaal niet verteld, maar het steekt weer mooi in elkaar! Het Café is
smuk aangekleed en buiten staat de Security! Er word live gezongen in het theater, knap hoor, je
moet het maar kunnen. In enthousiasme is er veel te vertellen maar, …. je weet het pas als je er
zelf geweest bent.
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Doe mee met
de leukste loop
van Gytsjerk...
10, 11 en 12 juni 2015

MELD JE

N U A AN

!

Opgave voor alle leeftijden kan op ons mailadres 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.

AVOND-DRIEDAAGSE GY TSJERK
poddeloop@hotmail.com
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Rinia van Nautaweg 44-D Gytsjerk
Tel. 058 256 11 61

Specialist in:
* Rauwkosten
* Gesneden groenten
* Fruitstukken
* Exotisch fruit

Nieuwe
advertentie

* Salades
Wij bezorgen gratis in de Trynwâlden

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

G. Terpstra

06 - 301 222 35
wsdewalden@gmail.com
nieuwestraatweg 87, 9061 CN Gytsjerk

KANTO0R:
Rinia van Nautaweg 2c,
GYTSJERK

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

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

De Einekoer
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KUNST IN DE KERK
Voor de vijfde keer is dit jaar een expositie van amateurkunst ingericht in één van de kerken van
de Protestantse Gemeente Trynwâlden (PGT). Nu in de Pauluskerk in Aldtsjerk. Eén van de drie
oude kerken. De andere twee zijn de Martinuskerk in Gytsjerk en de Mariakerk in Oentsjerk. In
2010 werd de kunstuitstalling voor de eerste keer gedaan in de Martinuskerk. Elk jaar wordt een
andere kerk hiervoor gebruikt. In 2017 komt Gytsjerk weer aan de beurt.
Het aantal deelnemers groeit: in het prille begin 20, nu bijna 40 exposanten met schilderijen, beelden, textielwerkstukken, gedichten. Alle kunstenaars komen uit de Trynwâlden. Bij uitzondering iemand uit Tytsjerk.
Steeds vindt de presentatie van hun werk plaats in de ‘’stille week’’ voor Pasen. De laatste twee
keer is de expositietijd verlengd tot (bijna) twee weken op verzoek van de deelnemers. Hun werken zijn ’s middags en ’s avonds te bezichtigen.
Om ook andere kunstuitingen ruimte te bieden is er ‘s avonds -in de eerste week- een extra activiteit: orgelspel door twee organisten, vertellingen bij werk van een professionele schilder, het voorlezen van gedichten of het vertellen van verhalen.
Dit jaar verleenden drie predikanten van de PGT hun medewerking. In de week voor Pasen worden er drie vespers van een half uur gehouden, verzorgd door de Oecumenische werkgroep
Trynwâlden (OWT).
De tentoonstellingen worden steeds goed bezocht door mensen uit de diverse dorpen en ook door
belangstellende uit de wijde(re) omgeving. Hun reacties hebben zij genoteerd in een schrift. De bezoekers reageren verbaasd over de creativiteit die zij in de uitstallingen tegenkomen.
Trynwâld(st)ers waarderen het dat mensen zich zo van een andere, mooie kant laten zien. Een
kleine werkgroep (4 personen) zorgt voor de werving van deelnemers, de selectie van de werken,
de opbouw (en het opruimen), voor de assistentie met een groot aantal vrijwilligers tijdens de twee
weken en de opvang met koffie en/of thee en wat er meer te doen is (PR).
De PGT stelt de kerken graag open voor dit werk, waardoor de mooie oude gebouwen met fraaie
interieurs voor iedereen toegankelijk zijn. Ook als plekken voor meditatie en stilte. Alle gebouwen
zijn ook in gebruik voor de kerk-, trouw- en rouwdiensten.
Namens de werkgroep, Tjitte Wierdsma
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Team

Verpleging en verzorging thuis,
ook in uw dorp.

Trynwâlden e.o
tel. 06 - 83799488
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VOOR ERFAANLEG ROND
UW WONING OF BEDRIJF
Ook verkoop van materialen zoals:
- betontegels
- straatzand
- betonsteen
- teelaarde
- opsluitbanden
- gebakken steen

Voor prijsopgave of advies kunt u contact opnemen:
Trynwâldsterdyk 2a, Giekerk Tel.: 058 256 15 12 • Fax: 058 256 33 82
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PREEKROOSTER
dag datum
tijd
zo
31-05 09.30

plaats
Mariakerk Oentsjerk

voorganger
I. Verburg

zo

07-06 10.00

Parkdienst

A. Veurman

zo

14-06 09.30
09.30

Gytsjerk
Mariakerk Oentsjerk

H. Vlasman
I. Verburg

zo

21-06 10.00

Ontmoetingskerk

H. Vlasman

Heemstra State

G. v.d. Galiën

10.00
zo

28-06 09.30
09.30

Aldtsjerk
Gytsjerk

I. Verburg
G. Venhuizen

zo

05-07 09.30
11.00

Ontmoetingskerk
Wyns

H. Vlasman
H. Vlasman

bijzonderheden
avondmaal

JOP overgang Kinderkerk
naar Tienerdienst

Voor meer informatie zie de website www.pgtrynwalden.nl
Voor de wekelijkse weblog, kijk op www.pgtrynwalden.nl
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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
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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 17.00 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 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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