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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
Dan is de tiid wer kommen dat ik it Redaksjestikje skriuwe mei.
Maar helaas ik weet eigenlijk niet wat er nu op papier gaat komen. Er gebeurt niet veel in ons dorp wat niemand te weten is gekomen. Zo de eerste
regels op papier. En nu verder. Kin ik noch mear fertelle? It begjin fan de moanne mar mei begjinne. Dat sil it béste wêze.
Ben net als zo velen, bij Tryns Rock geweest en ik vond het weer bijzonder mooi. Vooral de zes
Muziekgroepjes van BOB. Er deden zes groepen mee waarvan één groep Jeugd van vroeger. Het
zal vast wel aan mezelf liggen maar de harde drums deden het zingen van de jeugd, niet zo goed
uit de verf komen. Volgende keer even op letten. Verder deden ze het geweldig. Zo jong en toch
vastberaden op het podium. Een dikke 8.
Dat de Nije Strjitwei opknappe wurd komt foar it ferkear goed ût. As it klear is sil it best wol moai
wêze. Ook de lego-blokken steen die geplaatst zijn langs de Rinia van Nautaweg. Wol slim lêstich
twa blokken lizze net goed. Dizze kinne better oars om. It “inschatten van de afstand van de tegenligger” wol dan graach ferkeart gean. De autobestjoerders en de fietser komme faaks yn gefaar. En ek in meter van de stoep, dan kinne de fietsers gewoan rjochtút en hawwe dan gjin lêst
fan elkoar, is tink ik folle better.
De Poddeloop werd deze maand ook gelopen, een verslag hiervan is op de valreep ingeleverd
en kunt u elders in dit nummer lezen. In tegenstelling tot vorig jaar, was het nu prachtig weer en
ook de tocht op vrijdagavond door het dorp onder begeleiding van muziek was gezellig.
De kommende tiid sil it wol rêstich bliuwe yn ûs doarp. De fakânsje tiid is begûn. In soad minsken
gean fuort nei harren bestimmingplak, en ik doch itselde genietsje fan de rêst op de “Blikfeart” Sint
Anneparochie. Toch elk in protte wille ta winskje.
Ljibbe Hoeksma

In het juni nummer van ‘De Einekoer’ is een verkeerde datum geplaatst
over de sluiting van kapsalon Vonk. De juiste datum van sluiting is zaterdag 25 juli. Hierbij onze excuses.
Met ingang van 4 augustus wordt kapsalon Vonk overgenomen door
Audrey de Vries-v.d. Kooi.
Redaksje van ‘De Einekoer’
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
Uitgestelde ledenvergadering 17 juni
Omdat we u als dorpsbewoner volledig wilden infomeren over ons nieuwe winkelcentrum, is de ledenvergadering verschoven naar 17 juni.

Op die avond was het bomvol in Brasserie de Canterlanden en werd onder andere het definitieve
centrumplan voor Gytsjerk door architect Silvester Adema gepresenteerd (foto: Frans Haven).
Het verslag van de vergadering kan via
e-mail doarpsbelanggytsjerk@hotmail.nl worden opgevraagd.
Inloopspreekuur 26 augustus
De eerstkomende bestuursvergaderingen van Dorpsbelangen is op woensdag 26 augustus 2015, opnieuw in Brasserie De Canterlanden. Voorafgaand aan de bestuursvergadering wordt tussen 19.30
en 20.00 uur een inloopspreekuur gehouden waar u klachten, wensen of voorstellen aan het bestuur
kunt voorleggen. Dat kan ook telefonisch of per e-mail bij de secretaris van Dorpsbelangen. U hoort
dan nader van ons.
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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
‘Ho! Net yn’e KLIKO’
Op de jaarvergadering werd bekend gemaakt dat in Gytsjerk en Oentsjerk na de zomervakantie onder deze titel een afvalcampagne wordt gevoerd. Duorsum Gytsjerk en Groenkerk werken samen aan
duurzame en schone dorpen. Een dorp vrij van afval. Afval wordt zoveel mogelijk hergebruikt en niet
in de in de grijze bak gegooid, als het geschikt is voor hergebruik.
Elke maand plaatsen wij ook een milieutip in de dorpskrant. De eerste tip ging over plastic dopjes,
die bij de groentezaak van Justus Fahner ingeleverd kunnen worden en waarmee blinde geleidehonden worden gesteund. Deze keer is een inleveractie voor kraamprojecten aan de beurt.
Babyhope
Niet gebruikte kraampakketten, latex handschoenen, maandverbanden kunnen worden ingeleverd bij
Jelma de Jonge (06 11 46 36 57). De opbrengst gaat naar Stichting BabyHope en die is op internet
te vinden onder babyhope.org Deze Stichting ondersteunt maar liefst 15 kraamprojecten in 12 landen.
Begrazing in Gytsjerk?
Er is een plenaire vergadering van alle dorpsbelangen met het college van B&W van onze gemeente
op 20 mei j.l. Daar werd door Anne Pieter Nicolai een presentatie gehouden over begrazing van
groen door schapen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in Leeuwarden bij de wijken Cammingaburen en
Blitsaerd. Het college van B&W van onze gemeente wil graag weten wat wij hier van vinden en
waar in ons dorp begrazing kan plaats vinden. Dorpsbelangen heeft aangegeven dat dit wellicht
past op het ijsbaanterrein, maar bijvoorbeeld ook langs fietspaden en op de ruiterpaden. Wij horen
ook graag wat u daar van denkt. Daarom nodigen wij u uit om hierop te reageren via ons e-mailadres doarpsbelanggytsjerk@hotmail.nl.

Inleveren boeken/platen/cd’s/etc
voor

Braderie SWIM

Vrijdag 3 en zaterdag 4 juli
Vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus

Kijk hiervoor bij het artikel van SWIM pagina 11
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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 rijtje.

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 11:30.

Vrijdag 21 augustus:
9.00
Schoolspelen voor de basisschoolkinderen. Programma volgt.
15.30
Jeu de Boule voor 55+
15.30
Schuimfietsen vanaf 12 jaar
19.00
Touwtrekwedstrijd (opgave teams via de website)
22.00
02.00 uur Live muziek met de band Stageline (gewijzigd)

Zaterdag 22 augustus:
10.00 tot 12.00 (gratis) Koffiedrinken
12.00 tot 15.30 Matinee met muziek van De Suskes
21.30 tot 0.200 Livemuziek met Sesamband en De Suskes

Meer informatie:
http://www.dorpsfeestgytsjerk.nl/
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
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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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BOEKENMARKT SWIM!
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 de boeken inleveren bij Jentsje Leistra, J.H. Riemersmastrjitte 7 te Gytsjerk op:
Vrijdag 3 en zaterdagochtend 4 juli
Vrijdag 14 en zaterdagochtend 15 augustus
Of u kunt eventueel contact opnemen met
(2563379).

Aukje Wesselius (2561436) of Fiona Boonstra

Wilt u SWIM! sponsoren/steunen/helpen? Dan horen we dat graag!:
www.laattrynwaldenzwemmen.nl of via facebook.
Bestuursleden SWIM! Stichting Laat Trynwâlden Zwemmen

17.000 Nederlanders hebben Multiple Sclerose (MS).
Aan de buitenkant zie je in veel gevallen niks. Toch hebben zij er dagelijks last van. Mensen met
MS hebben te maken met onbegrip uit de omgeving omdat zij zich de én dag goed voelen (wellicht lopend boodschappen doen) en de volgende dag gebruik moeten maken van een scootmobiel.
Het Nationaal MS Fonds organiseert jaarlijks een collecteweek. De opbrengst hiervan is de belangrijkste inkomstenbron voor ons (én de opbrengst stijgt gelukkig elk jaar)!
Voor de collecteweek zijn wij in deze zomerperiode op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Alleen zo
kunnen wij ons werk doen om de kwaliteit van leven met MS te verhogen door onderzoek, voorlichting en coaching.
We zijn ook afhankelijk van uw medewerking om ons werk door te kunnen laten gaan. Wilt u
meer informatie over hoeveel vrijwilligers we nog zoeken in een woonplaats of wijk? Laat het
Wouter weten. (wouter@nationaalmsfonds.nl)
Met vriendelijke groeten, Namens het Nationaal MS Fonds
Pamela Zaat, Landelijk collecte-coördinator, 010 - 591 98 39
11

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
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AGENDA
JULI
3+4

Inleveren boeken, etc. Swim!

8 juli

Zwembad - Buikschuiven

AUGUSTUS
13, 14, 15

Spikertsjerk - kijk op pagina 19

14 + 15

Inleveren boeken, etc. Swim!

15

Open Dag Singelwrotters

20

Braderie

20, 21, 22

Dorpsfeest

28 / 29

Oud papier

29

Elfsteden Skeelertocht plm. 15.20 u bij tegeltjesbrug
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Uw allrro
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klussenbedrijf
uit Gytsjjerk!
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schuren, onderhouden
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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

De Einekoer

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

ICHTHUSSCHOOL
BEDANKT
Na respectievelijk 11 en 8 jaar nemen wij op vrijdagochtend 3 juli afscheid van de Ichthusschool.
Door de jaren heen hebben wij veel kinderen uit Gytsjerk mogen lesgeven. We hebben dat met
heel veel plezier gedaan. Omdat het voor ons onmogelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken,
willen we hierbij alle ouders, kinderen en andere betrokkenen bedanken voor de prettige samenwerking. Wij zijn dankbaar voor de tijd die wij op de Ichthusschool mochten doorbrengen. Juf
Jacqueline zet haar loopbaan voort op de Finne in Jistrum en meester Theo doet dat op It Lemieren
in Tytsjerk.
Een hartelijke groet,
Juf Jacqueline en meester Theo

THRIMWALDASCHOOL
Naast het geven van onderwijs zijn er in het afgelopen schooljaar verschillende activiteiten geweest bij ons op school. Een kleine terugblik op o.a. . . .
Schoolfruit en stimuleren van het drinken van water
Wij hebben het afgelopen schooljaar gebruik gemaakt van het Schoolfruit project. Dit project heeft
ons opgeleverd, dat kinderen in aanraking zijn gekomen met verschillende fruit- groente soorten.
Het samen eten van dezelfde pauze hap biedt eveneens de gelegenheid om hier gesprekjes over
te voeren. Tijdens deze gesprekjes komen er allerlei begrippen en ervaringen naar voren. Ook het
advies om tijdens de ochtend pauze water te drinken i.p.v. gezoet drinken is goed opgepakt door
ouders en kinderen. Veel kinderen nemen een lege beker mee van huis, die zij op school kunnen
vullen. Op deze manier drinken zij op een hygiënische manier water.
Rots en Waterschool
Dit jaar zijn onze inspanningen m.b.t. burgerschap-sociale vaardigheden aanleren beloond met
het predicaat ‘Rots en Waterschool’ . Alle leerkrachten geven iedere 4 weken na de schoolvakanties praktische trainingen aan de kinderen. Naast deze praktische trainingen merken wij dat kinde15

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

De Einekoer
ren tijdens gesprekken, over het omgaan met elkaar en je eigen rol hierin (dus ook van groepsleerkrachten) bij ons op school goed met elkaar omgaan.
Koffieochtend
In week 24 was de laatste koffieochtend van dit schooljaar. Tijdens deze ochtenden geeft de directie van de school allerlei informatie die op dat moment actueel is. Zaken die in de nieuwsbrief
staan worden soms toegelicht en ouders krijgen op een informele manier de kans om vragen te
stellen en onderwerpen naar voren te brengen en uit te wisselen met andere ouders. Deze ochtenden zijn laagdrempelig en voorzien duidelijk in een behoefte tussen ouders en school.
Voor het nieuwe schooljaar zijn er weer een tiental van deze ochtenden gepland.
Continurooster met ingang van het nieuwe schooljaar
We zijn op school druk bezig met de voorbereidingen van het continurooster. Dit houdt in, dat de
kinderen van basisscholen in Gytsjerk (ook Oentsjerk en Mûnein) vijf dagen van 8.30-14.00 uur
naar school gaan. Dit zal voor iedereen even wennen zijn. Er moet vooraf heel wat worden geregeld: de roosters moeten worden aangepast, de bezetting van de groepen moet rond worden gemaakt, we moeten nadenken over de organisatie van de eetpauzes enz. Er intussen in de persoon
van Alie Klompmaker een kwartiermaker aangesteld. Dit is een gezamenlijk initiatief van alle deelnemende scholen. Op basis van de uitkomsten van vragenlijsten stelt Alie een naschools aanbod
samen voor de kinderen in de Trynwâlden. Daarnaast zal zij het aanbod van de activiteiten
Trynwâlden breed bijeen brengen en doorgeven aan de scholen.
Langs deze weg wensen de kinderen, ouders en het team van de Thrimwaldaschool u een fijne zomervakantie !
Froukje Olijve
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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

De Einekoer

SPIKERTSJERK VOOR
DE VIERDE KEER GEORGANISEERD
We gaan weer los in de laatste week van de schoolvakantie. Met dit verschil dat we nu op donderdag, vrijdag en zaterdag (13, 14 en 15 augustus) actief zijn.
Dit doen we omdat op de woensdag veel kinderen
meedoen aan het voetbaltoernooi in Hurdegaryp.
De plaats van handeling is wederom het terreintje achter de Brasserie waar we tussen 10.00 en 15.00 uur
de kinderen verwachten.
De kosten voor deelname blijven onveranderd € 3,—
en daarvoor krijgen de kinderen de nodige versnaperingen aangeboden en sluiten we weer af met een gezellige kinderdisco op de zaterdagmiddag.
Dan vindt ook de prijsuitreiking voor het mooiste
“kasteel” uitgereikt, want dat is dit jaar het thema.
Wat verwachten we van de ouders?
• dat ze hun kind het 06 nummer meegeven, opdat
bij een calamiteit de ouders direct gewaarschuwd
kunnen worden. Onze contactnummers tijdens Spikertsjerk: Rudy 058-2561750; Dolf 0582562126 / 06-22516550.
• dat na afloop op de zaterdagavond vanaf 18.30 uur een aantal enthousiaste ouders meehelpt
de bouwsels af te breken.
• dat op zaterdag 8 augustus een aantal ouders meehelpt spijkers te verwijderen uit het verzamelde ‘bouwmateriaal’ Graag opgeven bij Rudy Adema (058- 2561750)
• dat alle kinderen op vrijdagmiddag hun zwemabonnement meenemen omdat we het traditionele bootjevaren in het zwembad organiseren i.p.v. in de toch niet al te schone Sânfeart
• dat alle ouders op zaterdagmiddag om 15.00 uur aanwezig zijn bij de prijsuitreiking en de
kinderdisco.
• dat ouders die hout beschikbaar willen stellen dit even willen melden bij Rudy Adema.
We rekenen er op dat evenals de voorgaande 3 keren Spikertsjerk weer druk bezocht wordt en
veel plezier biedt voor kinderen van de basisschool.
P.S. Wanneer na afloop ouders hout mee willen nemen voor hun houtkachel, dan kan dat in overleg met de organisatoren.
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
In deze puzzel heeft het eerste woord drie, het tweede
vier, het derde vijf , het vierde zes letters.
Per rij zitten in elk volgend woord de letters van het
voorafgaande woord plus één.
De eerste letters van de woorden in de laatste kolom
vormen achter elkaar gelezen een gezegde.
Omschrijving:
1. Europeaan – stilte – vis – ochtendjas.
2. vroeger – roofdier – niet smal – waterkering.
3. Europeaan – vogelverblijf – deel van de mast –
mannelijk dier.
4. zeevogel – huidsmeer – hijswerktuig – sok.
5. deel van het hoofd – Scandinaviër – vorstenzetel –
bekend/openbaar.
6. zwarte steen – gebroken schelpen – vis – getal.
7. watervogel – Engelse titel – sterke lichtstraal – land
in Azië.
8. paard – bedwelming – heer(Spaans) –
Scandinavische vrouw.
9. rivier in Schotland – plan – eetvoorschrift –uitgave.
10. fotografische term – voorwerp – wilde hond –
blauwe kleurstof.
11. wilde haver – verfstof – deel van Zuid Afrika –
voorkomend.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

watering – vistuig – vent – fair.
boom – slim – mini – metaal.
grondsoort – zwarte vogel – kledingstuk – sportman.
tennisterm – droogvloer – water bij Meppel – weekdier.
vogeleigenschap – stekelvarken – vruchtenmoes – treurzang.
slons – oogmerk – zwerver – deel van het huis.
lust – kijken – peulvrucht – vrouwelijk dier.
kinderspeelgoed – soort brood – zitplaats – overlast.
kever – bloeiwijze – ferm – vlekje op de huid.
afslagplaats bij golf – smalle opening – gevoelvol – kolenwagen.
hoofddeksel – vluchtheuvel – doopvader – deskundige.
woonboot – nauw – zeerover – beroep.
zangstem – horige/slaaf – eiland in de Middellandse zee – deel van een week.
Turks bevelhebber – voldoende gekookt – koren – tweede gewas.
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Oplossing juni puzzel

Gezegde:
de vinger op de wonde
plek leggen.
Wie de vinger op een wond
legt, wijst die in feite aan.
Wanneer men in een bepaalde
zaak ”de vinger op de wonde
plek legt”, laat men feilloos zien
wat er daar mis is.

OUD PAPIER
Op de volgende dagen wordt er weer ingezameld:
In de maand JULI wordt er geen oud papier ingezameld
Vrijdag 28 augustus en zaterdag 29 augustus
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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Gytsjerkster foto’s fan destiids - feestgongers

Dit binne Jappie Rijpma en Ale de Haan, dy’t as troud stel meidiene yn ‘e feestoptocht fan 1967.
Op in tandem fytsten hja mei de feestweinen troch de hiele Trynwâlden. Oan it kofferke op ‘e
fyts hong in buordtsje mei de tekst: In dei nei de bern. Benammen nijsgrirrich wie, dat it troude stel
bestie út in lytse man (foarop ‘e fyts) en in grut frommes (achterop ‘e fyts). Foar de taskogers wie
dat tige it besjen wurdich. Jappie: “Wy hiene trije kear wille, foarôfgeand oan it feest, tidens it
feest en nei it feest“.

24

De Einekoer

Skilder Bouwe Westra út Oentsjerk en verzekeringsman Tys Woudstra út Ryptsjerk diene mear as
ien kear mei oan it Gytsjerkster feest. Ferklaaid as troud pear, hiene hja elk jier de Trynwâldsters
te fiter. Sa ek in kear ( yn 1956) kaam foarôf oan it feest de meidieling dat d’r mei it feest filmopnames makke wurde soene yn ‘e Trynwâlden en it wie derom needsaaklik dat de minsken yn ‘e
pronk foar it ljocht kamen. En wat die bliken op it feest ? Twa filmoperateurs op in moter riden mei
yn ‘e feestweinenoptocht en makken filmopnames. Sabeare, want it wiene Bouwe Westra en Tys
Woudstra. It is net bekend wa’t yn ‘e Trynwâlden kreaze klean oandien hie.
dirklaverman@hotmail.com

Ynformaasje: Jappie Rijpma en Corry Comello
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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
Eind mei. Ik laat mijn gedachten gaan over een recept waarvan het de
bedoeling is dat het verschijnt in de juli/augustus editie van dit blad. De
temperatuur komt nu nog maar amper boven de 16 graden uit. Je kunt je
bijna niet voorstellen dat wij tijdens de hondsdagen; de heetste periode
van het jaar vanaf half juli tot en met half augustus zo ongeveer een hittegolf kunnen verwachten. De mussen dreigen dan van het dak te vallen;
een appelflauwte nabij en wij bewegen ons voort als een slak op een met
teer bestreken ton. We zoeken verkoeling in een ligstoel onder de parasol en mijden de keuken als het enigszins kan, behalve de koelkast dan. We moeten er niet aan
denken om dan zwetend als een otter boven dampende pannen op het fornuis te moeten hangen.
Wat dacht u van gemarineerde runder- of varkensspiesjes?
Kant en klaar te koop bij een keurslager! De marinade kunt u zelf bereiden onder de parasol.
De keuken laat u links liggen.
U heeft hiervoor nodig:
200 ml magere yoghurt, twee theelepeltjes mosterd, een eetlepel fijngehakte augurk, een knoflookteentje geperst, twee eetlepels droge sherry, zwarte peper. Dit alles vermengen in een kom. De
spiesjes ongeveer een half uur in deze marinade leggen of goed besprenkelen. Daarna grilt u de
spiesjes op de barbecue of in een matig warme oven, acht á tien minuten.
U kunt er een frisse salade bij eten – alweer kunt u de pannenset mijden – stokbrood of uienkruier
besmeerd met knoflookboter of pesto’s.
Serveer als finishing touch een dessert bestaande uit aardbeien en kiwi’s die u marineert in drie
eetlepels zoete witte dessertwijn en anderhalve eetlepel Grand Marnier, 125 ml sinaasappelsap
en een eetlepel witte tafelsuiker.
Als drankje bij deze maaltijd beveel ik u een verse hete muntthee aan.
Laat nu de hondsdagen maar komen!
Marie Louise Spruijt.
Ik geef de sleef door aan Sietske Hofstra.
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OPLAADPUNT
Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft
10% van de Nederlandse beroepsbevolking last van burn-out-verschijnselen.
Psychische
burn-outsymptomen
zijn
o.a.
Concentratieverlies; besluiteloosheid; angst- en paniekklachten;
geheugenproblemen; gevoelens van paniek; snel kwaad; gevoel
van machteloosheid; opgejaagd gevoel; neerslachtigheid.
Bij lichamelijke burn-outsymptomen moet je denken aan o.a.: constante moeheid; slapeloosheid;
gevoel van uitputting; energieloze stem; hoge ademhaling; een of weinig zin in seks; hoge hartslag; hoge bloeddruk.
Wanneer je van een aantal van de hier vermelde symptomen last hebt, wordt het tijd om flink gas
terug te nemen en er iets aan te doen.
Bepaalde beroepsgroepen blijken hiervoor gevoeliger te zijn dan andere. Werken in de gezondheidszorg en onderwijs zijn risicogebieden. Niet verwonderlijk. In relatieberoepen ben je zelf het
belangrijkste gereedschap wat je meeneemt in je dienstverlening tot de ander. En geef je veel, dan
zal je ook van ontvangen moeten weten. Gaat er meer energie, geloof, hoop en liefde uit dan er
binnenkomt, dan put je uiteindelijk vanuit je eigen reserves waarbij vroeg of laat de bodem in zicht
komt. Grote kans dat dit stadium van uitgeput zijn maakt dat je daadwerkelijk in de put raakt.
Wie veel geeft zal ook van ontvangen moeten weten. Een batterij geeft energie, je zou kunnen
zeggen dat hij door het geven langzaam opgebrand raakt. Een typisch burn-out verschijnsel. Voor
sommige batterijen is het bestaan na uren intensief gebruik dan ook voorbij. Over en uit, voltooid
verleden tijd, richting chemobak. Voor hem weer een frisse vol energie.
Er zijn ook andere batterijen, waarbij op het etiket staat: Rechargeable. Oplaadbaar, navulbaar.
Net als de accu’s van de E-bike. Die zijn, als ze regelmatig worden aangevuld, een lang intensief
leven beschoren. Een leven waarin heel veel energie wordt doorgegeven, maar ook heel veel rust
wordt ingebouwd en waarin bijvullen van energie plaatsvindt.
Jezus werkte hier op aarde zowel in de gezondheidszorg als in het onderwijs. Een burn-out gevoelige positie. Geen wonder dat we lezen dat hij zich geregeld terug trok op eenzame plaatsen
om in stilte te bidden. De stilte als omgeving om op te laden. Om verbinding te leggen, te herbronnen. Kracht te ontvangen door te bidden, te mediteren. Eén te worden met de Energiebron van
alle leven.
Ons leven kent veel bronnen van onrust. Hier vloeit dagelijks heel veel energie naar toe. Sommige
bronnen zouden we uit de weg kunnen gaan, maar aan heel veel bezorgdheid en beroering valt
simpelweg niet te ontkomen. Dat brengt ons leven en onze samenleving met zich mee. Des te belangrijker om oog te ontwikkelen voor een betrouwbaar oplaadpunt.
Jezus ervoer het gebed als stiltegebied. Een gebed als oplaadpunt om nieuwe kracht op te doen.
Alleen in de verstilling worden we onszelf zichtbaar. Herkennen we onze roeping. Alvorens dit besef ten diepste doorbreekt moet een mens vaak eerst een woestijnperiode in zijn of haar leven
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doorstaan. Maar juist de woestijn staat in de Bijbel symbool voor een leeromgeving, voor oefenterrein. In de ’woestijn’ liggen geen paden, maar er liggen twee ‘hoofdwegen’ om te betreden.
Enerzijds is de ‘woestijn’ bij uitstek het gebied om het pad bijster en opgebrand te raken als er
geen oplaadpunt voor handen lijkt te zijn. Of de woestijnervaringen in ons leven brengen ons tot
besef dat hét oplaadpunt áltijd voor handen is, en dan vouwen de handen zich om kracht voor
vandaag en hoop voor de toekomst.
De accu van de E-bike opladen kost uren. Tijd die in stilte wordt doorgebracht. Hoeveel levenstijd
in stilte gunnen wij onszelf om op te laden en één te worden met de Energiebron van alle leven?
ds. Hille Vlasman
Mail: h.vlasman@pgtrynwalden.nl
Voor de wekelijkse weblog, kijk op: www.pgtrynwalden.nl

KARTOEN
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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

De Einekoer

DE PEN
Van Sietske Koole, kreeg ik de pen doorgegeven. Mijn naam is Marianne Visbeek
en sinds 5 jaar woon ik met mijn man Jelle Jarich en drie zoons Christian, Martijn
en Daniël op de Tille in Gytsjerk.
We zijn in Gytsjerk komen wonen, nadat we 8 jaar in Burgum hadden gewoond.
We kwamen daar ruimte tekort nadat onze jongste zoon geboren werd en Jelle
Jarich bovendien een werkplek aan huis nodig had. We gingen op zoek naar een
ander huis. In eerste instantie alleen in Burgum, omdat het ons daar prima beviel. Later kwamen
we tot de conclusie dat we de zoekstraal ook best wat konden vergroten, aangezien we voor ons
werk niet gebonden waren aan Burgum. In september 2010 zagen we een mooi huis, in het
nieuwste gedeelte van Oer de Feart op De Tille, op internet. De eerste indruk was geweldig en na
wat plussen en minnen van zowel Burgum als Gytsjerk op een rij te hebben gezet, hebben we de
knoop doorgehakt en het huis gekocht. Daar hebben we nog geen moment spijt van gehad . . we
wonen hier nu 5 jaar met veel plezier!
We hebben beide geen enkele roots in de
Trynwalden liggen. Jelle Jarich komt namelijk
van oorsprong uit Marrum en ik zelf heb
Groningse roots, op mijn tiende zijn we verhuisd
van Appingedam naar Leeuwarden en twee jaar
later gingen we in Hurdegaryp wonen.
Jelle Jarich en ik hebben elkaar ontmoet in een
café in Leeuwarden. Jelle Jarich werkt vanuit huis,
als schade-expert voor een expertisebureau en
rijdt voor zijn werk vooral door de drie noordelijke provincies van Nederland. Ik heb de afgelopen jaren als groepsleerkracht in het basisonderwijs
gewerkt, vorig jaar mei heb ik besloten daar mee te stoppen. Het was niet mijn echte roeping.
Ik besloot mijn hart te volgen en meer te gaan doen met mijn interesses in voeding en het begeleiden van mensen. De opleiding Gewichtsconsulente bood een mooie uitdaging! Zo gezegd zo gedaan; ik ben een praktijkgerichte opleiding tot Gewichtsconsulente gaan volgen en besloot om
een eigen praktijk aan huis op te zetten: FijneLijn. Ik begeleid en adviseer volwassenen met onderof overgewicht naar een gezond gewicht. Daarnaast bied ik Sysara behandelingen aan voor
spierversterking en vetverbranding.
We hopen nog vele jaren met veel plezier in Gytsjerk te wonen. De kinderen zitten op een fijne
school, we hebben hier mooie voorzieningen en straks een mooi nieuw winkelcentrum. Ook voor
onze hobby’s leent de omgeving van de Trynwâlden zich prima: Jelle Jarich mag graag vissen en
zelf ga ik regelmatig hardlopen.
Wij geven de pen door aan Wendelina Groothof.
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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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OPENING
VERBOUWDE IJSBAANHUISJE
Op
zaterdag
25
april
jl.
vierde Iisklub Gietsjerk de opening van
het verbouwde ijsbaanhuisje. Na jarenlang in afwachting te zijn geweest van
het centrumplan in Gytsjerk, kon de ijsclub vorig jaar eindelijk hun plannen in
werking zetten.
Met behulp van bedrijven die hun medewerking verleenden, sponsoren, subsidies
en vooral vrijwilligers is deze verbouwing
zeer geslaagd!
Onder het genot van een hapje en drankje konden belangstellenden het huske van de binnenkant
bekijken, nadat deze officieel geopend was door de wethouder Houkje Rijpstra.

Namens het bestuur, iedereen bedankt voor de
medewerking en tot het volgende schaatsseizoen!
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ALTIJD WELKOM BIJ VOLLEYBALVERENIGING
TRYNWALDEN OENTSJERK
Volleybal vereniging Trynwalden bestaat inmiddels 50 jaar. De vereniging is ontstaan uit een
groepje dames van de gymnastiek. Ze gingen steeds vaker volleyballen en wilden ook
wel eens tegen andere teams spelen. Zo werden er onderlinge wedstrijden geregeld met
andere dorpen. Hier is inmiddels de dorpen
competitie (OVK) uit voort gekomen.
Wij als vereniging doen nog steeds mee met
de OVK. We hebben inmiddels 100 leden, waarvan ook veel jeugdleden. Als vereniging spelen
we ook mee met de NEVOBO.
In de zomer organiseren we bij het zwembad in Gytsjerk een straten/familie volleybaltoernooi. Er
is een activiteitencommissie die ieder jaar leuke uitjes organiseert voor zowel de volwassenen als
voor de jeugd. Bowlen, solextoertocht, zwemmen, overnachting in de sporthal, enz. Voor de vrijwilligers is er 1x per jaar een barbecue. Als dank voor hun inzet.
De vereniging heeft een website www.volleybaltrynwalden.nl en is te volgen op facebook. Ieder
jaar komt er een clubkrant uit met veel informatie.
Wedstrijdseizoen:
Bij de Nevobo speel je iedere week in het wedstrijdseizoen een wedstrijd van 3 sets op donderdag. En de jeugdteams spelen hun wedstrijden op de zaterdag. De Dorpencompetitie recreatief
(OVK) speelt iedere maand 2 wedstrijden van 7 sets. Eerst 4 sets, dan een pauze voor koffie/thee,
en daarna nog drie sets. De thuiswedstrijden spelen ze op de vrijdagavond.
Er word bij onze vereniging getraind op;
Maandagavond:
Heren NeVoBo / OVK 20.00 – 21.15 uur
Dames NeVoBo
20.00 – 21.15 uur
Jeugd A 16-18 jaar
20.00 – 21.15 uur
Dames OVK
20.15 – 21.30 uur

Donderdagavond:
Jeugd B 14-16 jaar
19.00 – 20.00 uur
Jeugd C l2-14 jaar
19.00 – 20.00 uur
Jeugd CMV vanaf 7 jaar 19.00 – 20.00 uur

De contributie bedraagt jeugd tot 18 jaar € 7,00 en volwassenen € 10,00 per maand.
Lijkt het je leuk om een paar keer mee te trainen, altijd welkom.
Voor meer informatie;
Annie Hellinga. 06-14140034
Wilma van Unen. 058-2561134

anniehellinga@gmail.com
w.unen@chello.nl
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Rinia van Nautaweg 44-D Gytsjerk
Tel. 058 256 11 61

Specialist in:
* Rauwkosten
* Gesneden groenten

Tjikke Krijgsman

* Fruitstukken

Waling Dykstrastrjitte 13
9061 BL Gytsjerk

* Exotisch fruit

058 - 288 64 99
06 - 22 62 74 92

* Salades
Wij bezorgen gratis in de Trynwâlden

tjikke@pedicurekrijgsman.nl
www.pedicurekrijgsman.nl
medisch pedicure en
specialistisch voetzorg verlener

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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6e PODDELOOP GYTSJERK
Wederom zorgden wandelaars, vrijwilligers en sponsoren voor een geweldige wandel-3-daagse! De weergoden werkten fantastisch mee!
Voorzitter Minke Herder gaf na de afscheidsaankondiging van Fiona Boonstra
en de verwelkoming van de nieuwe leden Corina Kremer en Astrid Gros het
startsein aan de vertrouwde Podde.
Op de woensdag en de donderdag waren er 175 deelnemers, exclusief 85 begeleiders.
Bijzonder was de wandeling over het pad door de landen van familie Lekkerkerker. Hartelijke
dank voor de gastvrijheid. Dit pad was echter alleen voor deze gelegenheid beschikbaar voor
wandelaars.

Onder de geweldige begeleiding van de Marko's haalden de mensen vrijdagavond hun medaille
het ijsbaanterrein op. Deze avond liepen in totaal 215 kinderen en 105 ouders, pakes en beppes
etcetera door Gytsjerk en omgeving.
Dank aan alle vrijwilligers! Heemstra State (ranjastop) en Jeanet Hardorff voor de muzikale omlijsting. Met jullie hulp hebben we weer drie dagen zonder incidenten kunnen genieten.
De leukste loop van Gytsjerk werd mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren: Timmer
& Afbouwbedrijf Peter Bakker, Holscher Bebakening, Menno de Boer vormgeving, Justus Fahner
Groenten en Fruit, AH Castelein – Gytsjerk, Bakker v/d Berg, De Canterlanden – Cafetaria
Eetcafé Catering, Garage Olijnsma, Aylane – badponcho.nl, Groene Vakwinkel Sikma, Slagerij
Rijpma, Bloemenboetiek ’t Paradyske, Beautysalon Trynwâlden, Speciale dank aan Sa Leuk Hûs!
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BLOEMENWEIDE
Mei – juni. Het fluitenkruid staat in de berm. De weiden hebben de paardenbloem -en pinksterbloem periode gehad. Nu zijn de boterbloem en de zuring aan zet. Ik moet er snel bij zijn, voordat er gemaaid wordt. Even een helder windloos moment afwachten en dan aan de slag met de
fotocamera. Há, bij de haven is een leuk
veldje. Voor het hek is een bed madeliefjes. Dat ziet er grappig uit, daar hoef je
niet op te knielen, want dat is op een bed
violen. Het is als een deurmat, alleen ontbreekt ‘welcome’. Dat ik ‘welcome’ ben,
daar ga ik vanuit. Ik kom er alleen maar
naar kijken en kom er niet aan. Ik zal de
boel niet plattrappen. Ik blijf buiten het
hek. Achter het hek bloeien zuring en boterbloemen er is een spoor in de weide te
zien waar gereden is. Daar is het grassig
en niet bloemig.
Nu ga ik nog even kijken over de velden bij de Wielen. Daar zijn
nieuwe houten hekken neergezet, omringd door fluitenkruid. In de
verte is de rood-bruine gloed te zien van de bloeiende zuring met een
sprankeling van gele boterbloem erdoorheen. Bij de volkstuin kijk ik
nog even, in de houtwal staat een lijsterbes in bloei. Er komt een oudere dame voorbij, haar kleding is in de zeventiger jaren stijl. Ze moet
toen wel een hippe meid geweest zijn. Ze loopt op blokhakjes achter
haar rollator, die voorzien is van een knalroze ~pling ~ plong~ bakfietsbel. Ze loopt te genieten van het fluitenkruid in de berm.
Mooi landje, hier in de Trynwâlden!
Jacqueline Fournier

Zaterdag 29 augustus 2015 is de Elfstedenskeelertocht
“IJsclub de polder” uit Bantega is de enige ijsclub in Nederland die deze tocht organiseert.
Verwachte aankomsttijden tegeltjesbrug na 159 km ongeveer 15:20 uur
Op www.ijsclubdepolderbantega staan gegevens over de tocht.
Hier staan ook allemaal foto’s op.
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Verpleging en verzorging thuis,
ook in uw dorp.

Trynwâlden e.o
tel. 06 - 83799488

De Einekoer

EVEN VOORSTELLEN
Of ik even een voorstel stukje wil schrijven, tja daar zit je dan. Makkelijker gezegd dan gedaan.
Goed dan... Mijn naam is Henk Sjoerdsma, ben 39 jaar geleden ter wereld gekomen in Dokkum.
Hier heb ik tot mijn 16e gewoond.
Omdat school niet echt mijn ding was, en ik wel wat van de wereld wilde zien, ben ik toen naar
de marine gegaan. In het begin kom je in de weekenden nog wel thuis, vrijdags met de bus door
de Trynwalden en op zondag weer terug naar Den Helder (en elke keer als je door Oentsjerk,
Gytsjerk gaat zeg je “hier ga ik later wonen”).
Na zes jaar bij de marine en gewoond te hebben in Den Helder, Amsterdam en Den Haag.
Wordt het toch tijd om wat anders te gaan doen en terug te gaan naar Friesland. Leeuwarden
wordt als woonplaats uitgezocht en werk wordt gevonden in Heerenveen, bij een drukkerij. Het elfstedenbruggetje is één van de dingen waar ik aan meegewerkt heb.
Na Leeuwarden, wordt er verhuist naar Stiens, gevolgd door Tytsjerk. Inmiddels wordt er druk gewerkt aan carrière, de MTS wordt afgerond, gevolgd door de HTS.
Opnieuw doet zich de gelegenheid voor om te verhuizen. Gytsjerk, de Ulbe van Houtenstrjitte 56.
Dat wordt de nieuwe woning, inmiddels woon ik hier al weer bijna 8 jaar en met veel plezier.
Lekker dicht bij Leeuwarden, want hier werk ik inmiddels, maar toch vergenoeg van de stad af.
Leuk verenigingsleven, winkels (iets minder mooi centrum, maar daar wordt aan gewerkt).
Leuke dorpskrant, waar op een gegeven ogenblik gevraagd wordt naar nieuwe redactieleden.
Hey! dat is leuk! Op een verjaardag in gesprek geraakt met Joy, en gevraagd om eens te komen
mee kijken tijdens een vergadering. Hopelijk kan ik het een beetje waar maken en ben ik over
enige tijd een volwaardig redactielid.
Mocht iemand vragen hebben, stel ze gerust.
vriendelijke groet,
Henk Sjoerdsma
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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

De Einekoer

PREEKROOSTER
dag datum
tijd
zo
05-07 09.30
11.00

plaats
Ontmoetingskerk
Wyns

voorganger
H. Vlasman
I. Verburg

zo

12-07 09.30

Mariakerk Oentsjerk

I. Verburg

zo

19-07 09.30
10.00

Gytsjerk
Heemstra State

I. Verburg
G. v.d. Galiën

zo

26-07 09.30

Mariakerk Oentsjerk

I. Verburg

zo

02-08 09.30
11.00

Gytsjerk
Readtsjerk

H. Jansen
G.v.d.Galiën

zo

09-08 09.30

Aldtsjerk

H. Vlasman

zo

16-08 09.30
10.00

Ontmoetingskerk
Heemstra State

F. Fink
H. Vlasman

zo

23-08 09.30

Aldtsjerk

G. v.d. Galiën

zo

30-08 09.30

Ontmoetingskerk

H. Vlasman

bijzonderheden
doopdienst

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

OPEN DAG SINGELWROTTERS
Ook dit jaar houden we als
volkstuinvereniging “de Singelwrotters”
weer een open dag.
Deze is gepland op zaterdag 15 Aug 2015
op ons tuin complex aan de Singel in Gytsjerk. Aanvangstijd 13.00 uur.
Afhankelijk van de oogst worden er weer diverse groenten, fruit, bloemen, e.d aangeboden.
Als u volgend jaar ook wil tuinieren dan is informatie hierover aanwezig.
De Singel is verboden voor auto’s parkeren kan in de in de Fedde Schurerstrjitte.
Nieuw is dat we dit jaar vanaf half juli rode en zwarte bessen te koop hebben( zelf plukken).
Dit is mogelijk zaterdag’s van 10-12 uur. nadere info volgt.
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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
De Friese Wouden, wijkteam Hurdegaryp e.o.
Heeft u thuiszorg nodig en woont u in de omgeving van de Trynwalden?
Ons thuiszorgteam van elf deskundige zorgmedewerkers staat voor u klaar, we zijn bereikbaar op
T 088 512 63 00, tytsjerksteradielteamtytsjerk@friesewouden.nl
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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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