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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
Het september nummer van de Einekoer is er weer! Onze eerste vergadering
na de zomervakantie zit er weer op en dat betekent dat het “echte” leven
weer is begonnen.
Ook wij hebben als gezin heerlijk genoten van de zomervakantie. Wij zijn voor het eerst drie weken met de caravan op vakantie geweest. Onze vakantie naar Duitsland en Luxemburg, was dichtbij. We hebben veel dagen met stralend weer gehad. De camping was gezellig en we hebben genoten van het drijven met een rubberband op de rivier tot het springen van de hoge duikplank in
het zwembad. Heerlijk ‘kneuterig’ koffie opgieten en als gezin genieten van elkaar. Of te wel, voor
herhaling vatbaar!!
Nu ik dit verhaal schrijf is het voor onze meisjes bijna de laatste dag van de vakantie. Volgende
week gaan de scholen weer beginnen en is er ook de start van het Continu Rooster. Toch wel
spannend… fruit mee naar school maar ook een broodje met een bekertje melk. Elke dag naar
school van 8:30 tot 14:00 en daarna elke middag vrij om lekker te spelen! Niet meer afhankelijk
van de woensdagmiddag. Ik hoop dat alle verenigingen ook snel hun roosters zullen aanpassen
zodat alle kinderen optimaal van de hun vrije middagen kunnen genieten. Kunnen sporten of een
muziekinstrument kunnen gaan leren spelen!
De afgelopen jaren zijn wij als Einekoer helaas wat rubrieken kwijt geraakt. Denk aan de Yn ‘e
Kiker of de mooie Friese verhalen van Gerrit Damsma. Persoonlijk vind ik dit erg jammer, maar het
is ook erg moeilijk om u als trouwe lezer over te halen ons te voorzien van een leuke rubriek. De
afgelopen weken zat ik te denken aan een rubriek “ús hûs hat in namme” of wel namen als
“Poelzicht” of “’t Hoekje”. Ik hoop dat u ons een foto wilt sturen van de naam van uw/een huis en
het daarbij horende verhaal. Wij zijn benieuwd!
Veel leesplezier
Groet Joy Visser

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
Inloopspreekuur 30 september
De eerstkomende bestuursvergaderingen van Dorpsbelangen is op woensdag 30 september 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.
‘Ho! Net yn’e KLIKO’
Op de jaarvergadering werd bekend gemaakt dat we in Gytsjerk en Oentsjerk
na de zomervakantie een afvalcampagne voeren. Duorsum Gytsjerk en
Groenkerk werken samen aan duurzame en schone dorpen, vrij van afval.
Afval wordt zoveel mogelijk hergebruikt en niet in de grijze bak gegooid, als
het geschikt is voor hergebruik. Ons doel is in één jaar tijd 25 % minder afval
in de grijze container. De campagne start op vrijdag 18 september. Dan gaan
schoolkinderen gezamenlijk zwerfafval inzamelen. Hoe je zelf mee kunt doen staat in een huis-aanhuis brief, of in een mail via doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com.
Hergebruik zwarte, plastic plantenpotten
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.
De tweede ging over Babyhope; een inleveractie voor kraamprojecten. De
tip van deze maand is om gebruikte zwarte, plastic plantenpotten niet na
eenmalig gebruik weg te gooien. Die gaan heel lang mee, als je ze maar
niet in de ‘kliko’ gooit. Je kunt ze thuis hergebruiken, maar je kunt ze ook
inleveren voor hergebruik, bijvoorbeeld bij de plantenverkoper van Sa Leuk Hûs aan de
Canterlandseweg in Gytsjerk.
Actie voor openstelling pad naar het Atsjebosk
Dorpsbelang Gytsjerk is bezig met een juridische procedure bij de gemeente om het vorig jaar afgesloten pad naar het Atsjebosk weer open te krijgen. Het pad begint ter hoogte van huisnummer
Rinia van Nautaweg 26 en 28, vervolgens loopt het pad langs Benzinestation v.d. Belt over de
N361 naar het weiland waarover je in het midden van het Atsjebosk uit kwam. Het gaat nu om dit
laatste stuk van het pad, dat door de eigenaar is afgesloten.
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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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Hiermee wordt een belangrijke
wandelroute in dit landschappelijk
waardevol deel van de omgeving
van Gytsjerk onderbroken. Om dit
deel van het pad weer open te krijgen is het nodig om verklaringen te
verzamelen dat het pad over het
weiland naar het Atsjebosk al meer
dan 30 jaar voor een ieder toegankelijk is geweest. Bij de bibliotheek ligt een aantal verklaringen klaar over het Atsjebosk, om te ondertekenen. Deze kunnen alleen door mensen ondertekend worden die dit uit eigen wetenschap
kunnen bevestigen. Wij hopen dat een ieder die dit weet, dit ook wil doen.
Daarnaast ligt er in de bibliotheek een handtekeningenlijst klaar met een verzoek aan het gemeentebestuur om er voor te zorgen dat het pad weer open gaat. Deze kan en mag door iedereen, ook in omringende dorpen, worden ondertekend. Als men nog andere waardevolle informatie heeft over het pad of over het Atsjebosk houden wij ons aanbevolen. Voor vragen over het
Atsjebosk, ook uit de omringende dorpen, kan men terecht bij Pieter Woudstra (058 256 24 33).
Hij coördineert deze actie samen met Roy de Torbal, bestuurslid van Dorpsbelang (058 256 24
06). Informatie kan ook worden opgevraagd via doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com.
Regio Team Noord KEaRN Welzijn
Het Regio Team Noord van KEaRN bestaat uit opbouwwerkers die meedenken bij het verbreden
van netwerken, in processen, verbindingen zoeken en daar waar nodig groepen en/of individuen
ondersteunen om kansen en ideeën op te pakken en te realiseren in het dorp. Hierbij kun je denken aan ouderen, jongeren, anderstaligen, vrijwilligers, mantelzorgers en organisaties. Als regiowerkers werken we samen met het jeugdteam en dorpenteam in de gemeente. Hierdoor zijn er
korte lijnen waardoor u vraag snel terecht kan komen daar waar het hoort. Mochten er vragen zijn
dan kunt u contact opnemen via: teamnoord@kearn.nl .
Als regiowerkers van Team Noord willen wij dichtbij de burger zijn.
U kunt ons twee keer per week vinden op één van de volgende locaties:
Dinsdag: Heemstrastate te Oentsjerk van 14.00 tot 16.00 uur
Donderdag: It Maskelyn te Hurdegaryp van 10.00 tot 12.00 uur
Binnen het Regio Team is Mardjantie Kneefel de jongerenopbouwwerker. Haar focus ligt voornamelijk op het ambulante jongerenwerk in de dorpen, preventie, jeugd en sport en Andere KOEK
(Talenten van jongeren ondersteunen). Zij biedt ondersteuning op vragen rondom jeugd- en jongerenwerk en probeer zoveel mogelijk zicht te krijgen op wat er leeft in de dorpen rondom jeugd.
Voor vragen neem gerust contact op via: mardjantie.kneefel@kearn.nl en mobiel: 06-30010269.
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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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DORPENTEAM EN JEUGDTEAM
IN ACHTKARSPELEN
EN TYTSJERKSTERADIEL
Heeft u vragen over bijvoorbeeld zorg, werk,
welzijn, eenzaamheid, hulp in de huishouding
of over opvoeden en opgroeien? En woont u in
Tytsjerksteradiel of Achtkarspelen? Dan kunt u
terecht bij de Dorpen- en Jeugdteams. In deze
teams werken professionals dicht bij u. Samen
met u gaan ze op zoek naar een oplossing die
past bij uw situatie. Meer weten over de teams
of met ze in contact komen? Ga dan naar de
site tichtbyelkoar.nl Op deze site vindt u alle
vragen en antwoorden over zorg, werk en
jeugd dichtbij elkaar. Natuurlijk kunt u het
Dorpenteam en Jeugdteam ook bellen.
Belangrijke telefoonnummers:
Dorpenteam: 14 0511.
Voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien tot 18 jaar:
Jeugdteam Achtkarspelen: 088 – 533 53 88
Jeugdteam van Tytsjerksteradiel: 088 – 533 53 33
tichtbyelkoar.nl
Over zorg, werk en jeugd in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

AGENDA
AUGUSTUS
29

Elfsteden Skeelertocht plm. 15.20 u bij tegeltjesbrug
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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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WOLKOM IN DE STATENSEAL
VAN HEEMSTRA STATE
Mensen blijven steeds langer thuis wonen, maar hebben wel behoefte aan contact, een goed gesprek of om anderen te ontmoeten. Vanaf 1 juni gaan we daarom 5 dagen in de week, van
maandag t/m vrijdag elke ochtend een nieuw programma neerzetten in de Statenseal. Bedoeld
voor iedereen die het bijvoorbeeld gezellig vind om mensen te ontmoeten, die zin heeft in een
kopje koffie, die het leuk vindt om aan een activiteit deel te nemen of die eens gezamenlijk wil
eten. Voor een kleine financiële bijdrage kunt u al gebruik maken van dit aanbod.
Iedereen is welkom! En heeft u geen vervoer? Belt u dan even om onze skewielmobiel te reserveren.
Hoe ziet het programma er uit?
Programma:
9.45 – 10.30
ontvangst in Statenseal en gezamenlijk koffie drinken
10.30 – 11.45
een gezamenlijke activiteit, alleen voor wie zin heeft
(u hoeft dus niet deel te nemen)
11.45 – 12.00
klaarmaken voor diner
12.00 – 13.30
warm eten, alleen, gezamenlijk of met de eetclub

Wees welkom in Heemstra State
Wilt u hierover meer weten,
belt u dan gerust om even te informeren
naar alle mogelijkheden.

Heemstra State/ Skewiel Trynwalden
Frisiastate 23
9062 GX Oenkerk
058-2564141
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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
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Beste klanten van Kapsalon Vonk
Na meer dan 55 jaar met veel plezier in het kappersvak te hebben gewerkt, heb ik besloten om te
stoppen. Omdat onze dochter Fokje reumatische klachten heeft aan handen en voeten kan zij de
kapsalon niet voortzetten.
U als trouwe vaste klant willen wij bedanken, lief en leed hebben we gedeeld en wij zullen u zeker missen. Inmiddels is er iemand gevonden, die de kapsalon voortzet.
Wij wensen Audrey de Vries, alle goeds toe voor de toekomst, hopende dat u ook een klant van
haar wilt zijn.
Met vriendelijke groet,
Fokko en Wiekje van Vliet, Fokje, Grietje en Marijke van Kapsalon Vonk
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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

Met een groepje enthousiaste moeders mochten wij dit jaar tijdens
het dorpsfeest een spelletjesochtend organiseren voor alle basisschoolkinderen in Gytsjerk. Dit vond plaats op vrijdagochtend 21
augustus. Het programma zag er globaal als volgt uit:
Voor de kleuters was er een gevarieerd programma samengesteld
door Evert Groendijk. Er is geknutseld en veel muziek gemaakt.
Vooraf aan het programma konden de kleuters eerst even kennis
maken met de stormbaan. Dat was natuurlijk dolle pret!
Voor de kinderen van groepen 3 t/m 8 was er afwisselend een
spelletjescircuit en een vossenjacht. Tijdens het spelletjescircuit konden de kinderen munten verdienen, waarmee ze dan op de stormbaan mochten. De vossenjacht zorgde voor een aantal hilarische taferelen in Gytsjerk. Misschien heeft u vreemd opgekeken toen u
kinderen door het dorp hoorde roepen: “BamiSalami!”, het codewoord voor de vossenjacht.
Tijdens de pauze in de tent konden de kinderen genieten van wat
drinken en een appel.
Na afloop van de ochtend waren er voor alle kinderen een broodje
knakworst en een ijsje.
Wij kijken terug op een geslaagde ochtend
en willen hierbij alle vrijwilligers en sponsoren hartelijk bedanken voor hun inzet en
bijdrage!!
Eeline Herder
Annie de Jong
Minke Stienstra
Jo-anne van der Veen
Aukje de Vries
Jacoba de Vries
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Tjitske Koopmans
T: 06-25360061
E: tjitske.koopmans@personaltouchtravel.nl
www.personaltouchtravel.nl/adviseur/tjitske-koopmans
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DORPSFEEST GYTSJERK 2015
‘Fantastisch weer en geweldige sfeer’, daarmee gaat het dorpsfeest Gytsjerk 2015 de boeken in.
Het was alsof we allemaal wel weer even zin hadden in een feestje. De feestcommissie wil de gasten die tijdens de braderie een trekker of brommer hebben willen showen, de ouders die voor de
basisschoolleerlingen een geweldig programma georganiseerd hadden en de vrijwilligers die altijd trouw helpen bij het feest hartelijk danken. Zonder jullie is er geen feest en omdat beelden
meer spreken dan woorden hier een impressie van het feest. Voor wie er nog even geen genoeg
van heeft: op de website en Facebook staan nog veel meer foto’s.
De feestcommissie
Winnaars Touwtrekken
De Brandweer

Winnaars Jeu De Boules:
Poule 1: Wiepie Mosselaar
en Germ Elzinga
Poule 2: Dhr. Mosselaar
en Mevr. Elzinga
- Poule 3: Offe Wesselius
en Willem Sikma

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

jouta coaching

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

Vul rond elk getal een woord in van vier letters. Het eerste woord begint boven de één, de andere
op een willekeurige plaats. Alle woorden draaien met de klok mee. Bij een juiste invulling vormen de
letters aan de buitenzijde, te beginnen boven de één en rechtsom, tweemaal een gezegde.
Omschrijving:
1. slotwoord van een gebed 2. grondsoort 3. ijver/animo 4. berg op Sicilië 5. herkauwer
6. plaats in Zeeland 7. vuurwapen 8. struisachtige vogel 9. zeevis 10. verbond 11. teken
12. bedwelming 13. metaal 14. woordgebruik 15. tors 16. maatstaf 17. kat 18. houding
19. koeienmaag 20. lekkernij 21. voldoende gekookt 22. sport 23. regelmaat 24. gewicht
25. groezelig 26. tooi/pronk 27. bijbelse profeet 28. kolk 29. witte vlek op paardenhoofd
30. deel van de hals 31. Frans kerstlied 32. tapkast 33. verharde huid 34. deel van een hengel
35. toespraak 36. metaalbewerker 37. begin 38. worm 39. deel van de melk 40. Noorse boze geest
41. loge 42. kier 43. Ned Instituut voor Publieke Opiniepeiling 44. vrucht 45. edelknaap
46. elftal 47. stap 48. meisjesnaam 49. Schotse rok.
F.Z.
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Oplossing juli/augustus puzzel

Gezegde:
De hand in eigen boezem steken.
In deze Bijbelse uitdrukking (Exodus 4 : 6)
staat ”boezem” voor het kleed
dat diezelfde boezem bedekt.
Wie ”de hand in eigen boezem steekt”,
zoekt de schuld bij zichzelf, en probeert
die niet af te schuiven op iemand anders.

OUD PAPIER
Op de volgende dagen wordt er weer ingezameld:
Vrijdag 28 augustus en zaterdag 29 augustus
Vrijdag 2 oktober en zaterdag 3 oktober
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 - feestgongers
opropfoto’s fan juni 2015
ûnder de beide foto’s:
De ien wit mear as in oar, sa gie it no ek wer mei de opropfoto’s fan juni yn ‘e Einekoer. Hinke
van der Meer fan ‘e Canterlanswei skreau my in brief oer de feestgongers:

Die foto in de Einekoer van die man
en die vrouw is genomen op het
feest in 1968 voor het huis waar
Jopie Tjoelker vroeger woonde. De
vrouw is Jelle Bottinga die woonde
toen op de Canterlandseweg 14 en
nu in Burgum. De man ben ik Hinke
van der Meer-Venema Canterlandseweg 23. We moesten met een fopbril op fietsen wat heel moeilijk ging,
maar dat was een prachtig feest.

En dan ús Gytsjerkster dy’t yn Ljouwert wennet en him út en troch oppenearret. Ytzen van der Wal,
hy mailde: Op de klassenfoto in de Einekoer van juni herkende ik meteen mijn oudste zuster Dirkje.
Ik heb haar naar de andere namen gevraagd en ze wist ze feilloos.
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Bovenste rij van links naar rechts: Dirkje van der Wal, Ytsje Faber, Pietsje Postma, Siepie Hoekstra,
Geeske Venema, Marianne Baay.
Middelste rij van l.n.r.: Pietsje de Vries, Zwaantje de Vries, Engeltje de Jong, Eelkje van der Meer,
Anneke Gaastra, Griet Wiersma.
Onderste rij l.n.r.: Jan Spoelstra, Henk de Nie, Gosse Hoekstra.
Slechts drie jongens dus in een klas met heel veel meisjes. Ze zitten er dan ook wat verloren bij.
Het was de zesde klas en meester Haakma gaf les. Het jaar is 1955.
dirklaverman@hotmail.com
Fierders noch in rektifikaasje fan de frouljusfoto by de hikke fan it Suder Spaerlân, yn ‘e april
Einekoer 2015.
…… Sa’n foto as hjirboppe sjocht men net alle dagen. Fjouwer froulju dy’t in plakje fûn ha foar it
ynformaasjeboerd fan de oannimmer dy’t it bungalowpark yn Gytsjerk West bouwe sil. De nammen fan de froulju binne :
vlnr Tsjitske/Aldert v.d. Laan, Frouk/Auke Douma, Miene/Johannes Mosselaar en Miene/Sipke
Dijkstra.
Miene/ Sipke Dijkstra moat wêze: Janke Lindeboom, de frou fan de lêste eigner en útbater fan it
kafe wêrt no it hoekje nije huzen stiet oan ‘e Canterlanswei
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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
It ûndersteande resept makke ús mem thús altiten en stie faak yn de wykeinen bij ús op tafel. Hoewol it dizze simmermaanden noch net echt lokket om dit klear te meitsjen, is it in oanrider foar de kommende wintermoannnen.
Gelderse schotel
Ingrediënten: Bestemd voor 4 personen.
300 g gesneden Gelderse worst
1 pot bruine bonen
450 gr rode kool
2 zure appelen,
Beetje suiker, kruidnagelen, boter, azijn, aardappel puree
Bereidingswijze:
De gesneden rode kool aan de kook brengen met weinig water en wat zout en enkele kruidnagelen. Na 20 minuten de in plakken gesneden appel toevoegen en het geheel nog 10 minuten laten
koken. De kool afmaken met wat azijn, boter en suiker en zo nodig het kooknat binden met wat
aangemengd aardappelmeel. Onderin een vuurvaste schotel de bruine bonen leggen, hierop de
rode kool en daarop een laagje gesneden worst.
Tenslotte een laagje aardappelpuree met wat paneermeel bestrooid en gegarneerd met wat achtergehouden plakjes worst. De schotel ongeveer 15 minuten in een voorverwarmde warme oven op
200 graden zetten tot het paneermeel goudkleurig is.
De Gelderse worst kan vervangen worden door snijworst of salami.
Extra smakelijk met een likje mosterd en/of appelmoes
Ik winskje jimme smakelik iten!
Sytske Hofstra
Ik jou de sleef troch oan: Ezgeamne Abraham
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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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Beste Trynwâldsters,
Langs deze weg wil ik mij graag aan u voorstellen omdat ik vanaf 4 Augustus 2015 kapsalon
“Vonk” voortzet. Mijn naam is Audrey de Vries-van der Kooi, ik ben 39 jaar.
Getrouwd met Rypke de Vries, samen hebben we twee kinderen; Annemee (11 jaar) en Hieke (7
jaar) we wonen in Ryptsjerk. Vanaf mijn 16e beoefen ik het kappersvak. Gestart bij “studio-newline” in Burgum en de afgelopen 13 jaar werkzaam bij “La Coupe” in Hurdegaryp.
Toen ik merkte dat “kapsalon Vonk” in Gytsjerk beschikbaar kwam omdat de eigenaresse hiervan
ging stoppen, was ik gelijk enthousiast, het is namelijk al jaren een droom van mij om een eigen
kapsalon te runnen. Na kennismaking en een aantal leuke gesprekken met dhr. en mw. van Vliet,
waren mijn man en ik het er snel over eens en kan ik u mededelen dat deze kapsalon vanaf 4
augustus doorgaat onder de naam: ”Kapsalon Vonk, troch Audrey”, dames en heren salon. Deze
naam hebben we gekozen omdat de naam Vonk wat ons betreft een begrip is in de Trynwalden.
Adres: Rinia van Nautaweg 44c, 9061AH Gytsjerk.
Het telefoonnummer blijft ongewijzigd: 058-2561482
Openingstijden :
Maandag
Dinsdag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

gesloten
08.30 - 12.00
08.30 - 12.00
08.30 - 12.00

13.00 - 17.30
13.00 - 18.00
12.30 - 15.30

18.30 - 20.00

Met en zonder afspraak.
Ik hoop u spoedig als klant in mijn kapsalon te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Audrey de Vries- van der Kooi

OPENINGSACTIE:

DE HELE MAAND OKTOBER

KORTINGGRABBELEN

korting variërend vanaf 10% tot 100%
korting alleen op knippen,
u krijgt de korting die u zelf grabbelt.

Rinia van Nautaweg 44c
9061AH Gytsjerk
058-2561482
29

De Einekoer

INFORMATIE SV DWARRES
Het nieuwe sportieve seizoen gaat voor onze vereniging SV Dwarres en haar leden binnenkort weer van
start. Ook dit seizoen hebben we opnieuw een veelzijdig en afwisselend aanbod voor iedereen in alle leeftijdscategorieën. Voor een volledig overzicht van onze
activiteiten verwijzen we u graag naar onze website:
www.dwarres.nl
Daar vindt u alle informatie over onze vereniging. Iedereen die nieuwsgierig is geworden naar
onze lessen kan vrijblijvend twee gratis lessen komen volgen. Een deel van de lessen wordt in de
gymzaal van Gytsjerk gegeven, een ander deel in de sporthal van Oentsjerk. We hopen u als
(nieuw) lid te mogen begroeten. De lessen starten in de week van maandag 24 augustus.
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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
Hallo, wij zijn Pieter en Wendelina Groothof. Sinds afgelopen november wonen
wij in Gytsjerk in de wijk ‘Oer de Feart’ op de Daam. Oorspronkelijk komen wij
beide uit Dokkum. Hier hebben we een aantal jaren met veel plezier gewoond.
Toen we op zoek gingen naar een koophuis hebben we het zoekgebied uitgebreid
naar de Trynwâlden.

De omgeving van de Trynwâlden was bij ons al bekend omdat we beide bij Brassband de Bazuin
B spelen. Pieter speelt euphonium en Wendelina cornet. Veel van onze concerten en optredens zijn
binnen de Trynwâlden. Hierdoor hebben we zelf kunnen zien wat de omgeving te bieden heeft.
De meeste leden komen ook uit de buurt en wisten ons precies te vertellen wat er zo leuk was aan
het wonen in de Trynwâlden. We moeten zeggen, tot nu toe klopt dat precies!
We werken beide in Dokkum. Pieter bij Holtrop en Jansma als constructeur en Wendelina als docent bij Praktijkschool de J.J. Boumanschool in Dokkum. We hebben het hier prima naar onze zin
en vanuit Gytsjerk is dit prima te bereizen. In augustus verwachten we ons eerste kindje. Hier kijken we erg naar uit. We hopen nog vele jaren met plezier in Gytsjerk te wonen!
Groeten,
Pieter en 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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IJSLAND OP DE WEG
EN IN DE SUPERMARKT
Zo’n kleine tien jaar geleden was ik in Frankrijk. We gingen naar de zoutwinningsgebieden aan
de kust. Dat was nog een hele kunst, om daar terecht te komen. We reden over B-weggetjes en
kwamen op rotondes, waar het eerstvolgende gat was aangegeven. Dat gat stond vervolgens niet
op de kaart. Het schoot niet op, na de rotonde enkele malen rondgezwierd te hebben, nam ik de
afslag naar het parkeerterrein van een grote supermarkt. Het was warm, ik vond het zo wel even
best. Ik bleef in de auto zitten met de ramen open.
De kinderen gingen op broodjesjacht in de supermarkt. Toen ze terug kwamen, parkeerde een
Nederlandse auto naast ons. We kregen contact en de jongen zei dat hij me wel kende van gezicht. Ik kwam toch geregeld in de Super de Boer in Giekerk?! Daar had hij lange tijd zaterdags
gewerkt. Zo’n lekker knots verhaal.
De Franse supermarkten waren bij ons vooral favoriet wat de lekkere toetjes betreft. Hele schappen
vol met pudding en kwark. Ik heb er nog spijt van dat ik er geen foto van heb gemaakt.
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Na een paar weken op de enige asfaltweg van het land en ook de hevige grindwegen het niets in. Ik moest daaraan
denken, toen ik deze zomer in de supermarkt in Reykjavik stond.
Schappen vol met barbecue spullen.
Zeker een foto waard, vooral omdat daar
ook zo’n lekker knots verhaal bij hoort. In
IJsland is het zomer, dus vier je dat in alle
toonaarden. Als het een beetje weer is,
ga je barbecue-en. Dat wil zeggen; de
zon schijnt, het regent niet, het is 10 graden of iets warmer. Je staat in je T-shirt ’s
avonds lekker te walmen op de stoep bij
de voordeur van je huis. Alle tijd, de
avond wordt vanzelf weer ochtend.
Regent het wel, dan is er wel een andere
oplossing. We overnachtten tegenover het
gemeentehuis. Het gebouw had een overdekte ingang, de eerste verdieping stak
daar overheen. Op een ochtend was een
groep jongeren daar druk bezig om worst
te bakken op een campinggasje.
Iedereen stond droog en kon van zijn hotdog genieten.
P.S. In IJsland hebben ze ook een lekker
toetje – Skyr –
Heeft u ook een leuk vakantieverhaal?
Schrijf het op voor de dorpskrant, dan
kunnen we in de wintermaanden nog
even nagenieten.
Jacqueline Fournier
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Rinia van Nautaweg 44-D Gytsjerk
Tel. 058 256 11 61

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

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

G. Terpstra

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

KANTO0R:
Rinia van Nautaweg 2c,
GYTSJERK

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

POSTADRES:
Postbus 73,
9062 ZJ Oentsjerk
Tel. 058 256 17 03
Fax 058 256 16 67
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SPIKERTSJERK 2015
Voor de vierde keer op rij zijn alle kinderen weer drie dagen druk aan het bouwen geweest.
Spikertsjerk in Gytsjerk was weer een groot succes.
Donderdag 13 augustus om 10:00 uur is het Spikertsjerk geopend door wethouder Houkje
Rijpstra en Hein van Althuis medewerker van de gemeente. Na de officiële opening gingen de
eerste spijkers het hout in. Het fundament van de kastelen werd gelegd. Enthousiaste kinderen gingen van start met behulp van fanatieke ouders, die soms nog enthousiaster waren dan de kinderen. Er is een record behaald van 110 fanatieke, vrolijke en enthousiaste kinderen!
Vrijdag 14 augustus hebben de
kinderen weer fanatiek aan hun
kasteel getimmerd. Tussendoor
zijn er houten bootjes gemaakt.
De bootjes zijn aan het begin van
de middag door de kinderen te
water gelaten, in het zwembad
“De Sawn Doarpen”. Met het
mooie, maar ook wel warme weer
was dit een lekkere verkoeling
voor iedereen.

Zaterdag 15 augustus was de laatste dag van Spikertsjerk. De laatste spijkers zijn in het hout geslagen. De mooie kastelen zijn geverfd, er zijn ophaal bruggen gemaakt en de bloemetjes zijn in
de vensterbanken gezet. Alle kinderen zijn op de foto gezet met hun prachtige kasteel.

We zijn onze disco middag begonnen met het uitreiken van de
foto’s onder genot van een lekker
ijsje. Na even gedanst te hebben
op de discomuziek die verzorgd
werd door DJ-JSB hebben we de
vuurkorven aangestoken. Alle kinderen mochten zelf een stok zoeken en hebben lekkere marshmallows klaargemaakt.
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Wij als organisators van het
Spikertsjerk kijken terug op een
geslaagd Spikertsjerk 2015. Wij
willen alle sponsoren, kinderen,
ouders en vrijwilligers bedanken
voor hun enthousiasme en hulp de
afgelopen dagen. Uiteraard willen
wij Brasserie de Canterlanden bedanken voor hun gastvrijheid van
de afgelopen drie dagen!

Volgend jaar wordt het vijfjarig jubileum van Spikertsjerk Gytsjerk.
Helaas nemen dan ook een aantal
van de werkgroep leden afscheid
van ons. Hiervoor zoeken wij nog
enthousiaste vervangers die onze
werkgroep willen versterken. Zo
kunnen wij de komende jaren alle
enthousiaste kinderen een geweldige afsluiting van hun vakantie
bezorgen in de vorm van het
Spikertsjerk.
Wanneer u zich wilt aansluiten bij onze werkgroep kunt u zich aanmelden bij Carla Boonstra.
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Team

Verpleging en verzorging thuis,
ook in uw dorp.

Trynwâlden e.o
tel. 06 - 83799488
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Gedichten
Planten en dieren praten niet.
Vandaar dat ze je gelukkig maken in plaats van verdrietig;
niet één die ooit tegen je liegt.
Vogels gebruiken hun stem weliswaar,
maar zingen nooit vals. Dat valt hen te zwaar.
Niet één is jaloers op het geluid van de ander
of vergelijkt zichzelf met Sarah Leander.

Bloemengedaanten in prachtige kleuren.
Niet één die hiermee loopt te geuren.
Zij zijn zich hun sterven niet bewust
en op een erfenis nooit belust.
Wij hebben onszelf al lang verloren
in betekenisloze woorden.
In taal die verschraalt
en het bij zwijgen niet haalt.
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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
30-08 09.30

plaats
Ontmoetingskerk

voorganger
H. Vlasman

bijzonderheden

zo

06-09 10.00
11.00

Ontmoetingskerk
Wyns

Gospelgroep
W. Veltman

JOP
friese dienst

zo

13-09 09.30
09.30

Gytsjerk
Mariakerk Oentsjerk

H. Vlasman
I. Verburg

friese dienst

zo

20-09 09.30
10.00

Ontmoetingskerk
Heemstra State

I. Verburg
A. Spanjer

startzondag

zo

27-09 09.30
09.30

Gytsjerk
Aldtsjerk

H. Vlasman
I. Verburg

zo

04-10 09.30
11.00

Ontmoetingskerk
Readtsjerk

H.J. Hoving
R. Reitsma

Israëlzondag

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

MUZIEKINSTRUMENT
LEREN BESPELEN?
Op 31 augustus a.s. starten de lessen weer bij cultuurcentrum de Wâldsang. Bevoegde docenten
staan er garant voor muzieklessen aan jong en oud. Er is volop keuze: piano, gitaar, viool, fluit,
accordeon, zang, drums, trompet, keyboard en meer. En wat te denken van rocken in een popband, zingen in een koor of spelen in een blazersgroep? Er is volop gelegenheid om samen met
anderen muziek te maken! En op de georganiseerde concerten kan iedereen van zich laten horen.
Ook zijn er andere lessen, zoals dans, fotografie en theater.
Meer weten en/of aanmelden? Bezoek onze website www.cultuurcentrumdewaldsang.nl en volg
ons op Facebook.
Oja, de Wâldsang is
met een groot aantal leslocaties
vast ook bij jou in de buurt!

45

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
De Friese Wouden, wijkteam Hurdegaryp e.o.
Heeft u thuiszorg nodig en woont u in de omgeving van de Trynwalden?
Ons thuiszorgteam van elf deskundige zorgmedewerkers staat voor u klaar, we zijn bereikbaar op
T 088 512 63 00, tytsjerksteradielteamtytsjerk@friesewouden.nl
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Huisartsenmaatschap Trynwalden
Frisiastate 1, 9062 GX Oentsjerk
www.huisartsenmaatschaptrynwalden.nl
J. de Boer 058-2561337; M.S. Reitsma 058-2562862; J.W. Wijnstra 058-2561291
Spoednummer: 058 – 2561606
Spoedgevallen na 17:00 en in weekenden; Dokterswacht Friesland 0900-1127112
08.00 – 08.45 uur: bellen voor aanvragen visites en consulten dezelfde dag
11.00 – 12.00 uur: bellen voor afspraak spreekuur en terugbelspreekuur de volgende dagen
13.00 – 13.30 uur: terugbelspreekuur, afspraak maken via assistentes.

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

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

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

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

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

Logopedie, dyslexiespecialist ”De Praatfabriek” Femke de Vries
Frisiastate 23, Oentsjerk, 06 -14835678
Pedicure: Medisch Pedicure Tj. R. Krijgsman. Waling Dykstrastrjitte 13, 9061 BL Gytsjerk
058 -2886499 / 06-22627492 @: 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

48

