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



FAN ’E REDAKSJETAFEL

Dit jaar werd er in de media meerdere keren aangegeven dat er opvallend
veel festivals zijn georganiseerd tijdens de zomer. Nu zijn we in de nazomer
aangeland en is het aantal festivals wel wat minder. Het pruttelt een beetje
na. Terwijl ik dit stukje schrijf blijkt uit de festivalpagina op internet, dat er dit weekend in den
lande toch nog zo’n 28 festivals te bezoeken zijn. 

Hier in het dorp hebben wij onze festiviteiten ook gehad, het Dorpsfeest en niet te vergeten
Spikertsjerk. Daar hebben de kinderen lekker kunnen zagen en timmeren.  Het was een genoegen
om de geluiden van deze activiteiten te horen en de bouwwerken als resultaat te zien.

Dan het Psy Fi Festival dat in De Groene Ster gehouden is, in de laatste week van augustus. Dat
was van een heel andere orde. Op hun pagina stellen zij in het Engels, dat zij hoogverheven doe-
len nastreven. –We willen mensen van alle naties en culturen informeren, inspireren en opwekken
om samen te komen voor een week met muziek, kunst en geestelijke opwekking.-  

Ook al heb ik het festival niet bezocht, toch heb ik er wat van meegekregen. Ik werd er niet echt
opgewekt van. Om op maandagochtend wakker te worden van –boenke boenk-  dat op de
Oostenwind richting Giekerk dreef, stemde me niet al te vrolijk. Gedreun in en op je hoofd. 

Gelukkig is het goed gekomen met mij. Ik ga via de -voor mij op
maat gemaakte- oude wijvenzomer de herfst in. Het enige wat ik nu
nog op m’n hoofd kan krijgen, is een eikeltje dat uit de boom valt. 

Een mooie herfst toegewenst.

Jacqueline Fournier
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Kopy kan voor elke 10e van de maand worden ingeleverd via
einekoer.gytsjerk@gmail.com

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



Onze service is geen buitenkant, maar komt van binnen

Wij zijn Tij Uitvaart: Reiny van der Vegt en Sarissa Schoppert

We zijn een eigentijds vrouwenbedrijf. Te midden van vooral mannenbedrijven en éénmansza-
ken in de uitvaart nemen we een unieke positie in Fryslân in. Juist die vrouwelijke aanpak
maakt dat we dingen anders doen. We schermen niet met een keurmerk. Onze service is name-
lijk geen buitenkant, maar komt van binnen. We komen niet om te regelen, maar willen van
waarde zijn. Onze dienstverlening is vriendelijk en laagdrempelig. Onze aanpak is persoonlijk
en altijd op maat. We zijn er voor iedereen, ongeacht achtergrond of levensbeschouwing. 



Inloopspreekuur 28 oktober 
De eerstkomende bestuursvergaderingen van Dorpsbelangen is op woensdag 28 oktober 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. 

Presentatie nieuw bestuurslid Gerard Hooiring
Ik woon nu 22 jaar in Gytsjerk en ben 52 jaar oud. Ik werk zelf in de advisering van milieuzaken
aan gemeenten en provincie. Ik ben van mening dat via het dorpsbelang het dorp zijn stem kan la-
ten horen en vooral haar invloed kan aanwenden. In de laatste ledenvergadering heb ik mij
daarom verkiesbaar gesteld. Er spelen veel zaken, daar kwam ik op de eerste vergadering wel
achter. Wat mij opviel was dat mijn mede bestuursleden vol enthousiasme aan de slag zijn en een
behoorlijke workload hebben. Ikzelf moet nog even aftasten aan welke projecten ik ga werken. Ik
heb er in ieder geval veel zin in.

‘Ho! Net yn’e KLIKO’ van start met schoolkinderen
Vier Friese dorpen - Eastermar, Heeg, Gytsjerk en Oentsjerk – zijn gestart met
de campagne Ho! Net yn‘e KLIKO! Met het hele dorp gaan we zorgen
voor 25% minder restafval in de grijze KLIKO. We willen minder afval weg
gooien en beter scheiden. Op 18 september gingen Gytsjerk en Oentsjerk van
start. Dat gebeurde met de schoolkinderen die mee deden aan de Himmeldei. 

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft op verzoek van de dorpen in het voorjaar een nulmeting ge-
daan. Omgerekend varieert het gemiddeld aantal kilo’s restafval per persoon per jaar in de vier
dorpen van 195,5 tot 198,7 kilo. Na het campagnejaar zullen de gemeenten een eindmeting
doen. De initiatiefnemers hopen dan in alle dorpen 25 % minder afval in de grijze KLIKO’s aan te
treffen. De vier dorpen werken in de campagne samen met het Netwerk Duurzame Dorpen. De
campagne is mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân en loopt door tot en met juli 2016.
Dorpsbewoners laten zien dat ze meedoen door de campagne-sticker Ho! Net yn‘e KLIKO! op
hun grijze container te plakken. In het komende campagnejaar maakt iedereen met een sticker op
de KLIKO kans op een bijdrage van het campagneteam aan de afvalstoffenheffing. Een groot aan-
tal mensen scheidt het afval al heel goed maar toch blijkt uit onderzoek dat in de grijze afvalbak-

De Einekoer

5

BESTUURLIJK BEKEKEN
Vereniging voor Dorpsbelangen
Secretariaat: De Tille 13; tel. 06 417 456 80
E-mail: doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com
Bankrekening Dorpsbelangen Giekerk: NL54 RABO 0320 9762 54



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

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

Uniek Hoveniers

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

Voor- en najaar tuinonderhoud
Snoeien van bomen, struiken, hagen 

en bolvormen
Gras- en kantenmaaien

Aanplanten en verplanten

Schoffelen en onkruid wieden
Vrijblijvend advies

Particuliere en bedrijfstuinen
Bemesting voor gazon en borders

Bestrating schoon en onkruidvrij houden



ken nog van alles zit dat er niet in thuis hoort. Hierdoor kunnen die grondstoffen niet meer gerecy-
cled worden en worden ze verbrand. Zonde van de grondstoffen en zonde van het geld, vinden
de initiatiefnemers!

Het overgrote deel van het verkeerd weggegooide afval bestaat uit groenafval (GFT) en papier.
Daarnaast gaat het om textiel, elektrische apparaten, Klein Chemisch Afval en verpakkingsglas. In
het komende jaar gaan de dorpen de uitdaging aan om deze zes soorten afval niet meer in de
grijze KLIKO te gooien. Voor deze soorten afval geldt voortaan: Ho! Net yn’e KLIKO! Plastic, me-
taal en drinkkartons mogen de dorpsbewoners wél in de grijze kliko doen want die worden ach-
teraf door afvalverwerker Omrin uit het afval gehaald. 

Alle dorpsbewoners hebben een brief in de bus gekregen over de campagne, informatie over de
zes verschillende soorten afval en een dorpsplattegrond waarop staat aangegeven waar de ver-
schillende soorten afval in het dorp kunnen worden weggegooid. In de maanden daarna volgt nog
veel meer informatie via dorpskranten, nieuwsbrieven en posters. Als u mee wilt doen, plak dan de
sticker op uw grijze KLIKO en stuur een mailtje met uw naam en adres naar doarpsbelanggyt-
sjerk@hotmail.com 

Ho! net yn’e KLIKO! 
Elke maand staat er een milieutip in de Einekoer. Plastic dopjes kunnen bij de
groentezaak van Justus Fahner ingeleverd kunnen worden. Daarmee worden
blinde geleidehonden gesteund. Babyhope; een inleveractie voor kraamprojec-
ten. Vorige maand tipten wij om gebruikte zwarte, plastic plantenpotten niet weg
te gooien, in te leveren bij Sa Leuk Hûs in Gytsjerk. Veel meer tips vind je in de
flyer, die met de sticker Ho! net yn’e KLIKO! huis-aan-huis verspreid is. 

Bruikbare spullen naar Samuel!
Glas moet natuurlijk in de glasbak en net yn’e KLIKO! Meer hierover op
www.glasscheiden.nl Maar doe je dat ook met je oude, afgedankte glasservies?
Denk dan aan Samuel, de Kringloopwinkel in Gytsjerk! Lever daar spullen in die
je niet meer gebruikt. Laat dat niet weer staan tot de volgende voorjaars- schoon-
maak, maar zorg dat het wordt hergebruikt. Maak ook anderen blij, spaar kilo’s
en gooi het niet in de KLIKO!

Nieuwe website gelanceerd www.gytsjerkaktueel.nl
Doarpsbelang Gytsjerk hebben in samenwerking met Alida de Jong
van Puur webdesign te Gytsjerk  de laatste maanden hard gewerkt
aan de realisatie van de nieuwe website Gytsjerkaktueel. Wij heb-
ben ons best gedaan om een eenvoudige en overzichtelijke website
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• kippertransport
• semi-dieplader
• caravantransporten
• handel- en grondwerken

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

info@hellingatransport.nl
www.hellingatransport.nl

Hellinga
transportbedrijf

nu ook op maandag geopend

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



te maken. Daarom presenteren wij u met trots onze geheel nieuwe website! De website is er voor
iedereen die interesse heeft in alles wat te maken heeft in en rondom ons dorp Gytsjerk. Hier infor-
meren wij u graag over allerlei zaken die dorpsbelang Gytsjerk onderneemt in samenwerking met
inwoners en verenigingen. We zijn nu live maar achter de schermen gaan we natuurlijk verder. Zo
blijft onze website actueel en interessant om vaker te bezoeken. U vindt er regelmatig nieuws en
updates van wat er in het dorp Gytsjerk gebeurd en te beleven is.

Aanmelden nieuwsbrief Gytsjerk
Vul op de nieuwe website uw e-mail en gegevens in om onze nieuwsbrief te ontvangen. U kunt
zich op elk gewenst tijdstip weer afmelden voor de nieuwsbrief. Wij zijn erg enthousiast over de
website en hopen dat u dat ook bent. Heeft u nog vragen of suggesties? Neem dan gerust contact
met ons op. Indien u fouten tegen komt op onze website dan horen wij het uiteraard graag. Maar
ook wanneer u tips, ideeën of aanvullingen heeft dan horen wij dit graag! Wij wensen u veel kijk
en lees plezier op de nieuwe website www.gytsjerkaktueel.nl 

Onderzoek naar onderwijs in Trynwâlden
In opdracht van de gemeente Tytsjerksteradiel en de schoolbesturen van PCBO en OPO Furore, komt
er dit najaar een onderzoek naar het onderwijs in de Trynwâlden. Ook u kunt hierover meepraten! 

Waarom is een onderzoek nodig? 
De bestaande schoolgebouwen zijn over een aantal jaren aan vervanging toe. Goed onderwijs en
kinderopvang is belangrijk en kostenbeperking is logisch, zeker in een tijd van krimp die we nu
meemaken. Er is dus zeker aanleiding om kritisch te kijken naar de huidige voorzieningen. Maar
hoe het onderwijs er in de dorpen uit komt te zien, is nog niet bepaald. Van fusieschool (waarbij
ruimte is voor verschillende levensovertuigingen) tot 1 gezamenlijk kindcentrum voor de
Trynwâlden; er zijn diverse mogelijkheden. Dat zien we in de dorpen om ons heen, waar verschil-
lende onderwijsconcepten een nieuwe tijd inluiden. Hoe u over deze mogelijkheden denkt, is een
belangrijke factor in het verdere besluitvormingsproces.

Hoe ziet het onderzoek er uit?
Het onderzoek bestaat uit 2 delen: een online peiling en rondetafelgesprekken. De peiling vraagt
uw mening over verschillende onderwijsconcepten en uw (toekomstige) behoefte aan
onderwijs/opvang. Het raakt ook de toegevoegde waarde van een school voor de leefbaarheid
van het dorp. De resultaten van de peiling zijn de basis voor de rondetafelgesprekken waar deze
thema’s per dorp verder worden uitgediept. Het onderzoek wordt geleid door bouwbedrijf BCN-
Drachten. Wij doen graag een oproep aan u allen om aan dit onderzoek mee te werken! Meer in-
formatie volgt als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief op www.gytsjerkaktueel.nl

Een school zorgt voor leefbaarheid, binding en de ‘mienskip’
Als Dorpsbelangen Gytsjerk vinden wij het behoud van een school in het dorp van wezenlijk be-
lang voor de leefbaarheid van het dorp. Een school zorgt voor binding, voor ‘mienskip’. Gytsjerk
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Afhaalmenu’s voor 2 - 3 personen
voor €18,50

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

Openingstijden:
Alle feestdagen 11.00 - 22.00 uur. Maandags gesloten

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

Zaterdag en zondag 11.00 - 22.00 uur

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

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

www.bouwbedrijfvandermeer.nl

* nieuwbouw * verbouw * onderhoud *
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heeft voldoende leerlingen om 1 school te behouden. Ook als de leerlingenaantallen de komende
jaren verder dalen. Daarom heeft Dorpsbelangen Gytsjerk een speciale commissie ingesteld,
waarin ouders van beide basisscholen samen optrekken met het dorpsbelang. Deze commissie
vertegenwoordigt het dorpsbelang bij overleggen met schoolbesturen en de gemeente. Graag stel-
len wij hen aan u voor. 

De leden van de oudercommissie Gytsjerk
Jelmer van Belle Benno Gros Henk IJbema
Jan-Eelke Sikkema Juliëtte Stolhof

Heeft u op- of aanmerkingen over de ontwikkelingen in het onderwijs in de Trynwâlden? 
De oudercommissie is bereikbaar via het secretariaat van Dorpsbelangen Gytsjerk
doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com of schiet gerust een van hen aan in het dorp. 



Harmen Werkhoven
Waling Dykstrastrjitte 27, Gytsjerk

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

kwaliteit
goede service

scherpe prijzen

Tel. 058 - 256 12 79 / 058 - 256 12 13 Rinia van Nautaweg 4c Giekerk
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OUD PAPIER GYTSJERK 2015/2016
Vrijwilligers gezocht !!!!!
Ook aankomend schooljaar (2015/2016) werken de Thrimwaldaschool en de Ichthusschool volle-
dig samen voor wat betreft het inzamelen van het oud papier. Van de opbrengsten van het oud
papier kunnen extra dingen op de scholen worden gedaan of worden aangeschaft. 

Bij deze bedanken we iedereen alvast voor de inzet 
namens alle basisschoolleerlingen!

Namens de oud papier commissie graag aandacht voor het volgende: Gezien er een flinke ader-
lating is geweest van ouders wiens kinderen de scholen hebben verlaten, zijn wij dringend op
zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het inzamelen van het oud papier. Deze vrijwilli-
ger hoeft niet verbonden te zijn aan één van de scholen. Heeft u belangstelling neem dan contact
op met één van de onderstaande coördinatoren.

Op 29 augustus was de eerste inzameling en dit is elk jaar
weer even wennen; er waren dan ook nogal wat ‘opstart’ pro-
blemen.
Aan alle inzamelaars vragen wij de voor u geplande
data in de agenda te noteren en kort te sluiten met
de andere rijders uit uw poule! Kunt u een datum
onverhoopt niet, ruil dan met een ander. 

Alvast bedankt namens de oud papier commissie,
Monique Kronemeijer (06-18958838)
Arend Kieft (06-27500855)
Fiona Boonstra (06-31951927)

MAATJE GEZOCHT
Voor een oudere sportieve man, met geheugenproblemen, – wonende in de
Trynwalden-, zijn we op zoek naar een maatje. Om samen er op uit te gaan,
wat langere afstanden te fietsen, te wandelen, om vogels te spotten, etc.
Deze meneer is graag buiten en heeft hier enige begeleiding bij nodig.
Tijden zijn bespreekbaar met belangstellenden.
Heeft u belangstelling en zou u contact willen met deze meneer dan kunt u contact opnemen met
Mieke van Heeringen

E mail mieke.vanheeringen@kearn.nl
Mobiel 06 10181247



Janneke
Mulder - Deelstra

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

BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK
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THRIMWALDASCHOOL

Een goede start van het schooljaar maak je samen.
De eerste (gouden) schoolweken van schooljaar 2015-2016.

Dit schooljaar zijn beide scholen in Gytsjerk (ook Oentsjerk en Mûnein) gestart met het continuroos-
ter. Een verandering, waarbij het belang van een positief pedagogisch klimaat en een positieve re-
latie tussen de groepsleerkracht, de leerling en de leerlingen onderling groot is. 
Voor kinderen, ouders en leerkrachten een hele verandering. Iedere dag gaan de kinderen van
8.30-14.00 uur naar school. Er is een pauze om 10.00 uur en een lunchpauze om 12.00 uur. 

Het samen lunchen met kinderen door leerkrachten is heel waardevol. Kinderen hoeven niet  ‘om te
schakelen’ naar andere regels en afspraken en door samen te eten leer je elkaar ook op een an-
dere manier kennen. Voorheen waren het soms grote groepen kinderen die overbleven in een an-
dere ruimte dan hun eigen lokaal. Nu de kinderen in hun eigen lokaal eten geeft dit meer rust. Om
12.00 uur halen de kinderen hun lunchpakket met theedoek (dient als placemat) uit de tas en gaan
bij hun eigen tafel lunchen. Na het eten gaan de kinderen bij mooi weer buitenspelen met klein
materiaal en bij slecht weer binnen. De leerkrachten hebben per toerbeurt pauze en/of plein-
wacht. Na 14.00 uur hebben de leerkrachten samen een koffie-thee half uurtje.

Tot nu toe zijn de ervaringen goed. Kinderen zijn flexibel en passen zich vaak snel aan. Ook de
ouders die wij gesproken hebben zijn positief, al is het wel even wennen. Sommige regels die thuis
gehanteerd worden moeten ook bijgesteld worden. Voorheen hadden de kinderen 1 middag vrij
waar alles ingepland werd (sport, spelen etc.), nu lijkt het iedere middag wel woensdag middag
(aldus een ouder). Ook dit moet even wennen.

Ik  kom nog even terug op de titel van dit stukje (gouden) schoolweken. Waarom worden de eerste
schoolweken ook wel gouden weken genoemd? Kinderen zijn in de vakantie letterlijk en figuurlijk
gegroeid. Groepsvormingsprocessen beginnen vaak van voren af aan. Het is dus een kans om me-
teen normen en waarden in school te benoemen, maar vooral in de klas samen met de kinderen te
bespreken en te bepalen wat belangrijke afspraken zijn. Dit zijn voorwaarden om je als mens te
blijven ontwikkelen.
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Dr. O. Postmastrjitte 6
9061 BK Gytsjerk
Tel.: 058 256 22 71



www.personaltouchtravel.nl/adviseur/tjitske-koopmans

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



In alle groepen zijn door kinderen en groepsleerkrachten afspraken gemaakt en door de kinderen
en de meester/juf ondertekend. Wij hebben school afspraken en groep afspra-
ken. Enkele afspraken uit verschillende groepen zijn:
• samen spelen, samen delen
• wil iemand meespelen? zeg geen NEE, maar speel met ons MEE
• op de gang gebruiken wij een gangstem (fluisteren) en lopen wij rustig
• wij zijn zuinig op ons eigen en adermans spullen

Wij zijn in alle groepen weer gestart met de training ‘Rots en water’ welke gegeven wordt door de
eigen groepsleerkracht, die hier voor opgeleid is . Deze trainingen leveren een prima bijdrage
voor het omgaan met elkaar en zijn goud waard.

Samen met ouders en kinderen gaan wij er een fijn schooljaar van maken!
Froukje Olijve

ICHTHUSSCHOOL

Kanjertraining
Op de Ichthusschool zijn we dit jaar schooljaar gestart met “ De Kanjertraining”. De Kanjertraining
bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden of
te verbeteren. De Kanjertraining streeft de volgende doelen na:
– Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas
– Het versterken van de sociale vaardigheden van leerlingen
– Bewustwording van eigenheid bij de leerlingen
– Het leren om verantwoordelijkheid te nemen
– Beheersing van verschillende oplossingen bij pesten en andere conflicten
Aan de hand van deze training willen we de kinderen op school leren respectvol om te gaan met
zichzelf, elkaar en de school.

Waarom de Kanjertraining?
Kinderen willen graag een schoolgemeenschap waar ze zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uit-
gelachen te worden. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten voor sociale situaties.

Wat leren kinderen bij de Kanjertraining?
Kinderen leren met gevoelens van zichzelf en anderen te leren omgaan. Ze leren complimenten ge-
ven en ontvangen. Leren je mening te geven zonder iemand te kwetsen. Ze durven een ander te
vertrouwen en zijn zelf te vertrouwen. Kinderen durven kritiek te geven en te ontvangen. Ze leren te
stoppen met treiteren en durven uit een slachtoffer rol te stappen.
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Renie Jouta
Rinia van Nautaweg 63
9061 AD GYTSJERK
(058) 256 31 51
info@joutacoaching.nl
www.joutacoaching.nl
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De vier gedragstypen van de Kanjertraining:
Kinderen gedragen zich verschillend in bepaalde situaties. De meeste kinderen zijn te vertrouwen. Ze
zijn vriendelijk, behulpzaam en op een leuke manier grappig of stoer. Maar het kan ook doorslaan.
Dan gedragen kinderen zich te meegaand uit angst; lachen elkaar uit, of doen vervelend stoer. Deze
vier gedragstypen worden aan de kinderen uitgelegd aan de hand van gekleurde petjes.

De tijger (witte pet) is zichzelf, te vertrouwen, vriendelijk, behulpzaam en op een leuke
manier grappig en stoer.

Het konijn (gele pet) doet zielig, trekt zich terug en doet bang

Het aapje (de rode pet) lacht uit, loopt mee, doet als een uitslover en maakt theater

De vlerk (de zwarte pet) daagt uit, zoekt ruzie, speelt de baas

Door bepaalde gedragstypen visueel te maken voor kinderen aan de hand van gekleurde petjes,
leren ze gedrag van zichzelf en van anderen beter te begrijpen en ook hoe daarmee om te gaan. 
Op school besteden we hier aandacht aan tijdens de Kanjerlessen maar het komt ook aan de orde
bij verschillende situaties gedurende de dag.

Als team volgen we een driedaagse training om dit goed toe te kunnen passen in de dagelijkse
praktijk. Twee trainingsdagen hebben we al achter de rug. De laatste volgt in december. Inmiddels
hebben we ook een succes-
volle ouderavond georgani-
seerd waarbij de ontwikke-
laar van de Kanjertraining
de ouders heeft geïnfor-
meerd over wat de aanpak
van de training. Voor wie
meer wil weten kan terecht
op www.kanjertraining.nl

Petra van der Veen
Ichthusschool



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

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

Ook zijn wij ruim voorzien van dieet-soorten.

ALLES 1e SOORT EN VERS VAN HET MES

Bloemisterij
A. Koolhaas en Zoon

Folgerenlaan 84, Drachtster Compagnie

Tel. 0512  34 18 28

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

Minikraan verhuur

vanaf 70 cm breed!!
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In deze puzzel zijn dertig woorden van elk negen letters in stukjes gehakt. Na de juiste invulling
leest U in de vetomrande hokjes, van boven naar beneden een gezegde.

aal – aal – aat – alk – alt – and – ara – boe – dam – dri – ees – ega – eit – ekr eks – ent – ent –
ere – erh – gat – hui – iek – ijkm – ijks – ing – ing – iso – kas kla – kor – leb – lem – lit – met –
nad – nau – ndi – nep – nes – nkz – obs – oog oon – ote – oti – pel – pkr – por – pro – rec – rep –
rijn – rui – sme – sme – tam tel – ter – ter – tie tijd – tin – tre – urs – wel – zie.
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Oplossing september puzzel

OUD PAPIER
Op de volgende dagen wordt er weer ingezameld:

Vrijdag  6 november en zaterdag  7 november

Vuistregels om het inzamelen zo eenvoudig mogelijk te maken: bundel het papier, doe het in
dozen (géén plastic zakken) en plaats het aan de straat. Tempex of ander plastic materialen
worden niet meegenomen! Op straat:Wilt u het papier zoveel mogelijk op de containerplaat-
sen bijeenzetten? Bij de container: het papier zo ver mogelijk achterin opstapelen. Dit be-
spaart de oud papierinzamelaars (vrijwilligers) enorm veel werk.

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

Gezegde: 

Alle hens aan dek.
Deze uitdrukking, waarbij ”
hens” is afgeleid van het
Engelse ” hands”, is
een oproep om alle beschik-
bare krachten te mobiliseren.

In de grond boren.
Een schip dat in een zeeslag
tot zinken wordt gebracht, heet
”in de grond geboord”
te zijn. Iets dergelijks gebeurt
ook met andermans plannen,
die men ”torpedeert”.



Skieppehoeder Boudewijn Guiljan by de Fjouwersprong

De earste tiisdei fan desimber 1963 soarge foar nochal wat argewaasje yn Gytsjerk, der kuiere
samar twa dagen lang in skieppehoeder mei syn skiep troch ús doarp. In drokte fan komsa, dêr’t
in soad minsken har oan fergappen. De kranten stiene doedestiids fol mei prachtige ferhalen oer
dizze swalkjende skippehoeder, in man dy’t al yn ‘e tritiger jierren fan de foarige ieu mei syn
skiep op in paad wie troch Nederlân. As der moarns der op út gie, wist der somtiden net wêr’t der
jûns bedarje soe. Yn Gytsjerk lykwols wie dat by de famylje Antonides ienfâldich gien, hja hiene
wol each foar sa’n apart man as Boudewijn de skieppehoeder en sa kaam er by harren in pear
dagen útfanhûs.

Sa’n swalkjende skieppehoeder as Boudewijn Guiljan wie yn 1963 al nuver, lit stean hjoeddeis
(2015). Dizze frank-en-frijman wie yn ‘e betide maaityd fan 1963 mei syn lytse keppel skiep ôfset
út Middelburg en nei in lange swalkerstocht bedarre der mei syn 18 skiep yn Fryslân. Oer de
Ofslútdyk hie der goed twa dagen dien. De 59 jarige Guiljan hie oant no ta syn hiele libben neat
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Gytsjerkster foto’s fan destiids - Langs ’s Heren



oars dien as mei skiep omreizgje, al tritich jier. En hoe dat om en ta gie, stie yn ‘e krante te lêzen:
Mei yn ‘e iene hân it ketling fan syn herdershûn en en yn ‘e oare in koarte stok. Op ‘en paad wêr’t
it lot harren bringt. Foarop rint Kees de raam, in mânsk skiep, dat de ûnbestriden lieder is fan ‘e
keppel. Yn it midden mei syn bisten om him hinne, Boudewijn Guiljan en as slútstik, efteroan, as it
roer fan it skip, de lytse swarte herdershûn Lot (!). Jild –it ierdske slyk– hat er net by him, wol in
bûskamke, in spegeltsje en in skearapparaat. In belangrike libbensregel foar him is: In minske
moat sa min mooglik besit ha om gelukkig wêze te wollen. Hy ,Boudewijn, hat genoch oan syn 18
skiep en syn hûn en fan de klean dy’t oan hat fynt er dat dy der binne om in minske ta te dekken
en te hoedzjen tsjin it kâlde waar. Klean binne der net foar de pronk.

Mijn bestean leit Boudewijn ut, hat sûnder mis syn foar: Ik bin eigen baas oer wat ik sizze wol, ik
bin nea yn ‘e tizen en meitsje my nea noch te nimmer soargen oer de dei fan moarn. Ik bin eins
alle dagen met vakantie, al is it yn ‘e simmer nofliker as in ‘e winter, verklaart hij verder libbens-
fleur. Met hun ondúdlike bestimming komen ze meestal terecht bij gastfrije boeren waar ze voor de
nacht onderdak krijgen. Hier komt soms ook de volgende pleisterplak ter sprake. De wereld, vindt
hij, zit nog vol lieve mensen. Zijn slaapplaats is ’s zomers in de buitenlucht en ’s winters in de stal
op een bos stro en een oude deken. 

Doe’t er yn ús doarp oankaam fûn er in goed plak foar in pear dagen by Bonne en Ine Antonides.
Oerdei makke er in loop mei de skiep troch Gytsjerk en omkriten en by nacht wie der in sliepplak
yn it hea fan Antonides. Dernei is de hiele kloft – Boudewijn, skiep en hûn - oer de Canterlanswei
ôfset rjochting Lekkum.

dirklaverman@hotmail.com 
Bron : Leeuwarder Courant/Vrije Volk. 
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Bonne en Ine Antonides 
by harren pleats, mei
Boudewijn Guiljan 
en syn skiep.



Notenpasta’s
noten en

zuidvruchten

Kloosterman
Reform- en

Natuurvoeding

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

openbare 
bibliotheek

S. Kloostermanstrjitte 6
9061 BE Gytsjerk

Tel. 058  256 26 11
Verlenglijn 0900-3450345

OPENINGSTIJDEN:
Maandag: 15.00-20.00 

Woensdag: 15.00-18.00

Vrijdag: 10.00-12.00 

en 15.00-20.00

Kijk ook eens op
www.sbmf.nl
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TERUGBLIK DOOR SWIM! 
Niet te geloven hoe snel de tijd omvliegt! De openingsmaanden van het
zwembad zijn al weer teneinde en de herfst laat zijn eerste tekenen zien.
We blikken graag kort met u terug op het afgelopen zwemseizoen 2015:
Een maand vóór de opening organiseerde SWIM! op 21 maart onder de noemer NL-Doet een grote
schoonmaak van het zwembad, de perrons, het sanitair en de kleedruimtes. Zo'n 35 vrijwilligers lieten
het bad van alle kanten blinken! Fantastisch!
Op de openingsdag, 25 april 2015, van zwembad ‘De Sawn Doarpen’ vond de geslaagde symboli-
sche overhandiging plaats van de € 20.000,- aan wethouder Houkje Rijpstra en gemeenteraadsleden
Tytsjerksteradiel. Ook over het kalenderjaar 2014 is SWIM! Stichting Laat Trynwâlden Zwemmen er
weer in geslaagd aan de aan haar gestelde opdracht van de gemeente te voldoen. Het bedrag bestaat
uit € 10.000,- contant, afkomstig van sponsoren en meer dan 500 donateurs, en € 10.000,- opge-
bracht door de inzet van ruim 60 vrijwilligers gedurende het zwemseizoen. Het bestuur van SWIM! or-
ganiseerde nog een tijdrace op de mooie hindernisbaan en met de dikke banden.  

Op een zonnige woensdagmiddag deden ongeveer 20 kinderen mee aan de wedstrijden in de ge-
plaatste Pannakooi. Het geheel was onder een prima begeleiding van Remco Kooistra, Sportstimulering
Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. 
In de week van 16 tot en met 19 juni hadden we in ons prachtige Openluchtzwembad ´De Sawn
Doarpen´ met medewerking van diverse organisaties en vrijwilligers een geslaagde Zwemvierdaagse.
Het was de eerste keer sinds vele jaren dat er weer een zwemvierdaagse georganiseerd werd.
Ongeveer 75 deelnemers variërend in de leeftijd van 5 tot 75 jaar hadden de keuze om 10, 20 of 40
baantjes per avond te zwemmen en ook een aantal heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in
de ochtenduren de 500 of 1000 meter te zwemmen. Voor de nevenactiviteiten werd medewerking ver-
leend door de Brandweer/duikploeg (oppervlakte redding en spuitvoetbal), Jazzdance Dwarres,
Volleybalvereniging Trynwâlden, Sumoworstelen en Warming-up/Aquasport onder leiding van het bad-
personeel en Synchroonzwemmen Drachten. De activiteit met de beschikbaar gestelde pannakooi van
VC Trynwâlden en de kennismaking met korfbal van DFD ‘viel’ woensdag jammer genoeg in het water
(regen). Op de vrijdag werd in discosfeer afgesloten met natuurlijk een medaille-uitreiking en een
broodje hamburger van de barbecue.
Op het speelveld bij het zwembad stond vrijdag 10 juli een Buikschuifbaan waarop de jeugd zich kon
uitleven. Onder begeleiding van het SWIM! bestuur maar in samenwerking met Sportstimulering
Achtkarspelen/ Tytsjerksteradiel werd een wedstrijd buikschuiven gehouden. De weergoden waren ons
gunstig gestemd en zo kon er verdeeld over meerdere ronden een mooie strijd ontstaan. 
We kunnen terugzien op een mooie lange zonnige middag.

De deelnemers van het bekende Spikertsjerk mochten op vrijdagmiddag 14 augustus hun zelf gemaakte
‘klompke’ uitproberen in het middelste bad van zwembad ‘De Sawn Doarpen’. Natuurlijk konden een
frisse duik en een ritje van de glijbaan niet ontbreken. Toen ook nog eens de loopmat in het diepe bad
werd gelegd, was het spektakel compleet. Wat een plezier!    



Website ontwikkeling & online marketing

Online kansen benutten

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

www.basticom.nl
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SLINGER OM ’E SLEEF
ATKILT (Groenten)
Ingrediënten:
– 2  aardappelen
– 1 avocado
– 1 banaan
– 1 tomaat
– 1 Spaanse peper
– 100g ananas
– 100g ijsberg sla
– Citroensap, olijfolie en zout
– Half rode ui gehalveerd in reepjes gesneden

Bereiding:
kook de twee aardappelen met water.
snij de Avocado, Ananas, Banaan, Tomaat, IJsbergsla,  Spaanse peper in plakjes
doe alle ingrediënten in een schaal en voeg de citroensap, olijfolie, zout toe en meng/roer alles
goed door elkaar.
serveer met brood of spaghetti. eet smakelijk!

Ezgeamne Abraham. Ik geef de sleef door aan Cholin Muzo.

De boekenmarkt bracht dit jaar € 402,- op! 
Een traditie die we zeker de komende jaren in ere blijven houden. Bedankt alle leveranciers en kopers!

In het laatste weekend van het zwemseizoen organiseerden we een klein spelparcours in het diepe bad
voor de jeugd. Zo'n 20 kinderen streden voor de snelste tijd op de glijbaan en de lange mat. 
De vrijwilligers van de zorginstellingen uit Oentsjerk, Mûnein en Gytsjerk kwamen op vrijdagochtend
voor een bakje koffie met gebak. Voorzitter Dolf Rodenhuis van SWIM! bedankte hen voor de fantasti-
sche inzet afgelopen seizoen! Super! Zaterdagavond 12 september was er een gezellige afsluiting met
alle overige vrijwilligers. Samen blikten we, onder het genot van een hapje en drankje, terug op het
zwemseizoen en stonden we stil bij het verlies van Freerk van der Werff, secretaris van SWIM! Een
groot gemis. 
SWIM! neemt in oktober afscheid van Uilke Bakker en Paulus Hettinga. Bedankt voor jullie inzet de af-
gelopen jaren! Rinze Wiersma en Metske Hogerhuis nemen hun taken over. Ook komt Gerda Goris het
bestuur versterken.
Natuurlijk keken we ook vooruit; SWIM! organiseert in 2016 weer een schoonmaakdag. Dit maal een
week vóór opening van het bad. We hopen weer op een goed bezocht zwembad en een zonnig
zwemseizoen 2016 samen met alle vrijwilligers! Tot volgend jaar in april! 
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Mijn naam is Alie Klompmaker en sinds 1 augustus ben ik  kwartiermaker na-
schoolse activiteiten voor de Trynwâlden. Sinds de invoering van het continu-
rooster op steeds meer scholen in de gemeente Tytsjerksteradiel, zie ik mijn
functie als kwartiermaker na-schoolse activiteiten steeds meer groeien. Naast
Burgum en Noardburgum mag ik ook sinds dit schooljaar de rol als kwartier-
maker in de Trynwâlden gaan invullen. Deze functie is een samenwerking tus-
sen alle zes basisscholen in de Trynwâlden, Kinderwoud en KEaRN. Mijn
functie  als kwartiermaker zie ik als een uitdaging en een kans om tot een va-
riërend aanbod van activiteiten en projecten te komen voor de kinderen van de Trynwâlden,
waarbij ze gestimuleerd worden hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Naschoolse activiteiten en de nieuwsbrief 
De invulling van dit naschoolse aanbod zal vooral gerealiseerd worden door de verschillende
clubs, verenigingen en organisaties in de Trynwâlden. Dit brede aanbod zal worden gebundeld
in een nieuwsbrief die regelmatig via de scholen verspreid gaat worden. 
Wanneer u als club, vereniging of organisatie een activiteit organiseert kunt u de flyer mailen
naar de kwartiermaker zodat deze wordt meegenomen.
Naast het verzamelen van het huidige aanbod denk ik ook graag mee met andere  initiatieven
uit de Trynwâlden die passen binnen het naschoolse aanbod. Misschien is er een dorpsbewoner
of ouder die eens een leuke activiteit met kinderen wil doen in de school? U kunt denken aan:
koken, bakken, breien, haken, schaken, knutselen……De scholen willen graag ruimte beschik-
baar stellen voor dit soort initiatieven. 

Tot slot……
Heeft u een idee, opmerking, tip en/of suggestie die u met de kwartiermaker wilt bespreken,
dan kunt u mij bereiken op telefoonnummer 06-10287157 of via de mail
alie.klompmaker@kearn.nl.

Met een vriendelijke groet, Alie Klompmaker

Even voorstellen de kwartiermaker
naschoolse activiteiten voor de Trynwâlden



Timmer- & Afbouwbedrijf 

P. Bakker

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

-�Verbouw

-�Nieuwbouw

-�Onderhoud

-�Badkamers

-�Tegelwerk
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DE PEN

De Pen blijft voorlopig nog even in Oer de Feart II en verhuist van de Daam naar
de Barte. Want daar wonen wij op nummer 13: Klaes Hille, Jos, Lucia en Suzanne
Dijkstra. Geen geboren en getogen Gytsjerkers. Jos is in 1975 geboren in
Groningen en opgegroeid in Buitenpost. Haar meisjesnaam is Frenkel en dat is
voor Rinsumageasters wellicht een bekende naam. De Master Frenkelstrjitte aldaar
is vernoemd naar haar opa. Klaes is in 1976 geboren in Oentsjerk en opgegroeid in Readtsjerk. 

Inmiddels is hij al zo’n 30 jaar lid van de Bazuin Oenkerk en misschien rond Pasen wel eens met
eieren bij u aan de deur geweest. In 2004 leerden wij elkaar kennen bij de gemeente
Ferwerderadiel, waar we bijna gelijktijdig aan een nieuwe baan begonnen. Klaes woonde op dat
moment nog op Ameland omdat hij een aantal jaar bij de gemeente Ameland gewerkt had. Al vrij
snel hadden wij besloten dat het leuk zou zijn om samen te gaan wonen op Ameland. Een aantal
veelbewogen jaren volgden. Het leven op een eiland is bijzonder. We hebben er alles mogen
meemaken, van de kermissen (dorpsfeesten) tot Sunneklaas. Feestvieren kunnen ze er wel en we
hebben ons er altijd welkom gevoeld. Klaes kon zich verliezen in het zee- en strandvissen en sa-
men zijn we lid geweest van Canite Tuba, de brassband van de eilanders. 

De geboorte van Lucia in september 2007 - het toeval
wilde dat Janneke Mulder uit Gytsjerk bij ons kwam
kramen - heeft ons doen besluiten om toch weer naar
de vaste wal te verkassen. Want heen en weer reizen
met een baby is natuurlijk geen doen. We verruilden
onze vrijstaande huurwoning in Ballum voor een twee
onder één kapwoning aan de Barte. Omdat Lucia op
Ameland geboren is heeft ze de eervolle status van
 ‘eilandse’. Daar is ze erg trots op! Suzanne volgde in
2009. Beide gaan naar de Ichthusschool. Ze zitten
beide op judo en Jos gaat graag naar spinning. Jos is
in haar vrije tijd nog actief voor de schoolraad en de
redactie van it Klankboerd, het kerkblad van de
Protestantse Gemeente Trynwâlden. 

Wij geven de Pen door aan Anneke Kiewiet, 
eveneens afkomstig van het mooie Ameland!



SOLDAAT
AUTOSCHADESPECIALIST

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

Voor al uw bloemwerk

Bloemenboetiek

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

Tel. 058 256 14 82

Kaasboerderij en SVR Camping

VOOR ’N HEERLIJK STUK BOERENKAAS GAAT U NAAR

”Johanna Hoeve”
fam. Van Eijden

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

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

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



ATSJEBOSK EN MEER

Aangeplant als eekhout produktie, de bast van jonge eikenhoutboompjes bevat looizuur, wat ge-
bruikt werd voor het leerlooien, totdat men looizuur op een andere manier kon ‘maken’. De bosk
werd toen hakhoutproduktie, om de 10 jaar werd een gedeelte gekapt voor allerlei andere behoef-
ten, zoals afrasteringspaaltjes, snijboonstokken, rijs voor de erwtenbouw, er werden vroeger veel-
meer grote erwten verbouwd. Ook groeiden er na verloop van tijd andere boomsoorten tussen de
eiken, vooral na de kap. Berk en lijsterbes en langs de kant elzen, werden door vogels en wind als
zaad verspreid. De berken leverden rijs voor bezems, onmisbaar voor de boeren in de stal,
Onbruikbaar voor die behoeften en overbleef was brandhout voor de kachel.
Alles verandert in de maatschappij, want met het winnen van ‘zwarte brand’ werd hout en turf
overbodig en het bos bleef groeien. Wat er toen mee veranderde was de hulstgroei, gezaaid door
de vogels. Van productiebos is het nu een recreatiebos, een wandelpad voor hondenliefhebbers,
daartoe werden nieuwe paden aangebracht, vroeger was het middenpad alleen in gebruik. Ook
werd een doorgaande route gecreëerd naar de Nieuwe Straatweg (wandelpad). De toegang naar
de bosk was vanaf de Rinia van Nautaweg over het voorliggende land. Door de aanleg van de
Trynwaldsterdyk werd dit anders, maar het recht van overpad is nooit vervallen. Door de verkoop
van het voorliggend land is tot mijn verbazing deze toegang afgesloten. Waar is het recht van
overpad gebleven? Wie beslist dat, waar zijn fouten gemaakt? Weet een notaris wel waar recht
van overpad bestaat en waar niet. 
Het dorpsbelang heeft hier een taak van onderzoek. Wie is de eigenaar van de bosk. Dit is een
zelfde geval als destijds met het ruiterpad achter de fam. Hellinga. Dat was vroeger een der eerste
wegen van Gytsjerk naar Oentsjerk. Er zijn nu vele soorten wegen en paden, maar dat was vroe-
ger ook al zo. Voetpaden, kruipaden, karrepaden. Verharde wegen bestonden voor 1900 prak-
tisch niet.
De Keatsjemuoiwei was voor de oorlog nog zandpad. De Achterweg (nu Nieuwe Straatweg) was
voor de eerste oorlog ook nog zandweg. De Rinia van Nautaweg heette vroeger de Rydweg en
was de eerste verharde weg (puinweg). De Groene Dijk of Hogedijk liep van Munein
(Flokhernepaed)  naar de kerk van Gytsjerk. Het was een brede weg (6 meter) met aan beide kan-
ten een brede sloot, net zoals bijv. de Canterlandseweg naar Leeuwarden, nu.
Ik vraag me weleens af, wie was toen de eigenaar, meestal de kerk, maar wanneer is dat veran-
derd en wie heeft dat veranderd? Rijk en Provincie leggen wegen aan over gebied dat van een an-
der is, wat voor recht hebben de eigenaren. Wat voor plichten en rechten liggen op die gebieden
wordt dat altijd wel genoteerd bij veranderen van eigenaren? Heeft het kadaster b.v. hier niet een
taak en wordt door een notaris wel altijd het kadaster geraadpleegd?
Mij dunkt, er gaat wel degelijk soms iets mis.

Jan Faber
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VRIJWILLIGER WORDEN BIJ DE
WERELDWINKEL IN GYTSJERK?
De Wereldwinkel in Gytsjerk bestaat al 19 jaar en is voor veel inwoners van de Trynwâlden  een ideale
winkel  voor o.a. het kopen van originele Fair Trade cadeautjes. Maar ook Fair Trade food behoort tot
het assortiment van de wereldwinkel en vindt gretig aftrek.

Doelstelling - Door producten uit de Derde Wereld landen  in de Wereldwinkel te verkopen helpen
wij mee aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de mensen daar. Producenten, die leveren
aan de Fair Trade organisaties zijn verzekerd van werk en krijgen een eerlijke, rechtvaardige prijs voor
hun producten. Met dat doel is destijds de Wereldwinkel  ook hier opgestart. Dat doel is onveranderd
gebleven en vormt de inspiratie voor alle medewerkers van de winkel die allemaal als vrijwilliger hun
steentje bijdragen.

Artikelen - In de Wereldwinkel zijn o.a. prachtige betaalbare sieraden, cadeau-artikelen en
kinderspeelgoed verkrijgbaar. Daarnaast kan men ook voor koffie, thee, chocolade en andere
foodproducten uit Derde Wereld landen in onze winkel terecht. Vaak zijn de producten uit de
Wereldwinkel net iets aparter en is het altijd verrassend om  die als geschenk weg te geven of te mogen
ontvangen. Een product uit de Wereldwinkel is een cadeautje met meerwaarde!

Plaats en openingstijden - De winkel bevindt zich in de bibliotheek van Gytsjerk, wordt helemaal
gerund door een aantal enthousiaste vrijwilligers en is alleen open tijdens de openingsuren van de
bibliotheek. De Wereldwinkel Gytsjerk was lange tijd een zelfstandige stichting, maar is sinds 1 januari
2012 opgegaan in de Stichting Wereldwinkel De Oare Wrâld te Burgum. Hoewel de winkel nu dus
onderdeel is van De Oare Wrâld is de winkel in zoverre zelfstandig gebleven dat deze ook nu nog
geheel en uitsluitend  gerund wordt door vrijwilligers uit de Trynwâlden. 

Taak vrijwilligers - De belangrijkste taak van de vrijwilligers is het in stand houden van de
Wereldwinkel o.m. door op basis van een vooraf vastgesteld rooster tijdens de openingsuren van de
Bibliotheek dienst te doen als verkoopster/verkoper en informant. Ook bij de activiteiten buiten de
Bibliotheek worden de vrijwilligers ingeschakeld. Deelname in werkcommissies behoort eveneens tot de
mogelijkheden.  

Oproep - Als het doel en de activiteiten van de wereldwinkel je aanspreken en je opgenomen wilt
worden in een groep enthousiaste vrijwilligers, neem dan eens contact op met onze organisatie voor
een nadere kennismaking. Graag willen we je nader informeren over onze winkel en wat ons drijft.

Wil je meer weten over onze organisatie en werkwijze, neem dan contact op met: 
Liesbeth Ellenkamp, tel: 058 – 2563870, @: liesbethellenkamp@hotmail.com
Loes Wierdsma, tel: 058-2562400,@: loes.wierdsmabraun@gmail.com

Zij zijn graag bereid je nader te informeren. Welkom bij de Wereldwinkel van Gytsjerk!

F.E. Kronemeijer, 
secretaris Stuurgroep Wereldwinkel Trynwâlden. 
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SS pp ee cc ii aa ll ii ss tt   ii nn ::
* Rauwkosten

* Gesneden groenten

* Fruitstukken

* Exotisch fruit

* Salades

Wij�bezorgen�gratis�in�de�Trynwâlden

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

• ontwerp / advies

• tuinaanleg / onderhoud

• beheer klein- en grootschalig groen

KANTO0R:
Rinia van Nautaweg 2c,
GYTSJERK

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

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

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

In het kader van Culturele Hoofdstad 2018 be-
dachten 2 Leeuwarder dames vierkantjes te ha-
ken van 10x10cm. (granny squares). Al deze
vierkantjes worden dan als dekens van
140x200cm aan elkaar gezet. Daarmee wordt
gesymboliseerd ‘het maakt niet uit wat je doet;
al het kleine is van waarde en groeit uit tot iets
groots’. Door de vele kleuren ontstaan veelkleu-
rige dekens, wat weer symbool staat voor  ‘de
diversiteit in de samenleving’.
In het Guinness Book of Records staat het record op 8000 dekens. De hoop is 10.000 dekens.
Dat zijn vijf voetbalvelden vol, meer dan 8 miljoen ‘granny squares’. Iedereen kan haken; alleen
of in een groepje. Na eventuele vermelding in het Guinness Book gaan de dekens naar een goed
doel.
De Paletgroep en Gemeente Leeuwarden ondersteunen dit initiatief. Met verenigingen werd con-
tact gezocht en zo begon het bij het Breicafé van Vrouwen van Nu in het Wapen van Friesland
dus ook. Vol enthousiasme zijn meerdere dames aan het haken en de eerste dekens zijn klaar ge-
maakt vanaf het voorjaar en tijdens de zomerstop privé.
Ons nieuwe seizoen 2015/2016 begint weer op 15 september a.s. om 9.30 uur in het Wapen
van Friesland. Iedereen – leden en niet-leden – is welkom om te proberen dit record te halen sa-
men met andere verenigingen en brei- en haakclubs.

Geen zin dit ge-
zamenlijk te
doen? 
Thuis haken
mag natuurlijk. 
Ook prima!!
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EVEN VOORSTELLEN….
Per 01 augustus jl. heeft Duinstra Makelaars zich
met hun nieuwe kantoor gevestigd in It Âlde
Molkfabryk in Gytsjerk. Eind vorig jaar werd de
knoop doorgehakt. Vader Theo (62) en zoon
Remco (35) besloten de handen ineen te slaan
en samen een nieuw makelaarskantoor op te
richten. Theo Duinstra is al sinds 2006 actief als
registermakelaar-taxateur en Remco heeft een
lang verleden als hypotheekadviseur bij onder
meer de ING Bank en de Hypotheekshop. De
laatste 4 jaar was Remco werkzaam bij een in-
ternetbedrijf waar hij ervaring en kennis heeft opgedaan in online marketing.
Remco; wij hebben een geheel eigen idee over hoe je een huis moet presenteren en onder de aan-
dacht moet brengen bij de potentiele kopers. Natuurlijk gebruiken wij net als iedere andere make-
laar Funda en krijg je een bord in de tuin, maar dat is vandaag de dag niet meer voldoende. Het
begint bij een superieure presentatie, dat is vaak het verschil zijn tussen wel of niet verkopen. Zo
werken wij bijvoorbeeld standaard met een verkoopstyliste. Zij zorgt ervoor dat we je huis opti-
maal kunnen presenteren alvorens de professionele fotograaf komt. 
Maar we maken zelf ook een unieke video van je huis, dat trekt echt de aandacht.
Wanneer de presentatie eenmaal staat gaan we actief op zoek naar de juiste doelgroep voor je huis.
Naast Funda zetten we hier ook heel actief Facebook, Twitter en Google voor in. Zo hebben we al 2
woningen via Facebook verkocht, dus de kracht van social media heeft zich nu al bewezen.
Theo Duinstra; onze onderscheidende manier van presenteren en het actief inzetten van online
marketing lijkt zijn vruchten af te werpen. Omdat we net zijn begonnen hebben we nog niet veel
huizen in de verkoop, maar van de 5 woningen die nu in de verkoop staan zijn er 4 al binnen 12
dagen verkocht. En binnenkort mogen we weer een paar prachtige woningen verwelkomen…
Theo is opgegroeid in Trynwâlden en aangezien veel mensen uit Trynwâlden kiezen voor een ma-
kelaar uit Burgum of Leeuwarden, was de keuze voor een kantoor in Gytsjerk snel gemaakt. Theo:
Trynwâlden is één van de mooiste regio’s van Fryslân en wij denken echt een meerwaarde te kun-
nen bieden in deze regio voor mensen die graag hun huis willen verkopen.
Vader en zoon Duinstra geven aan graag klein te willen blijven. Theo; Natuurlijk willen we de ko-
mende 2 jaar nog flink groeien, maar door in verhouding klein te blijven kunnen we ieder huis en
iedere klant de aandacht geven die het verdient en nodig heeft. Ook over de kosten doen we niet
geheimzinnig, die staan gewoon op onze website. Je weet dus vooraf precies wat het kost en wat
je daar allemaal voor krijgt.
Wij geloven echt in onze manier van werken en natuurlijk willen we  dat graag ook u laten zien.
Heeft u een huis in Trynwâlden en zet u deze dit jaar nog bij ons in de verkoop, dan krijgt u
€500,- korting op de bemiddelingskosten.



Team 

Trynwâlden e.o

tel. 06 - 83799488

Verpleging en verzorging thuis, 

ook in uw dorp.



SPOKENTOCHT IN DE TRYNWALDEN
Op zaterdag 17 oktober organiseert Buurthuis BOB weer een spannende spo-
kentocht in de bossen van de Trynwâlden! 
Ook dit jaar gaat de jongerenwerkgroep van het BOB- gebouw, net als vo-
rige jaren, er weer een enorm succes van maken! Eerst een spannende tocht

door de bossen en later een gezellige After-Party!
Zodra je de welbekende poster ziet hangen, geef je
dan zo snel mogelijk op! Dan weet je zeker dat je
een plekje hebt! 
Kijk ook op www.facebook.com/SpokentochtTrynwalden 
om op de hoogte te blijven van de stand van zaken. 
Op dit moment zijn we ook nog op zoek naar mensen die willen meehelpen bij
de organisatie van de spokentocht. Bij voorbeeld als je spook wilt zijn! Stuur
een mailtje naar scw-bob@chello.nl 

NIEUW! op de vrijdagmiddag!!
Ook dit seizoen organiseren we weer een gezellige Teenz Day in het BOB gebouw. Je kunt hier na
schooltijd met je vrienden of vriendinnen naar toe komen om gezellig te kletsen. In het computerlokaal
kun je gamen en in de soos staat altijd een leuke film klaar. Ook kun je zelf muziek draaien. Iets lekkers
kopen en een drankje bestellen aan de bar. Wanneer je zelf iets leuks wilt organiseren kan dat ook al-
tijd! Er is van alles mogelijk! De Teenz Day is iedere vrijdagmiddag van 14:00 tot 17:00 uur. Kom ook
eens langs en neem je vrienden mee!!

NIEUW!! Op de vrijdagavond!
Iedere vrijdagavond van 19:30 tot 21:30 is er een gezellige soos speciaal voor tieners in het BOB ge-
bouw! Er kan gedanst worden op muziek die je zelf mag uitkiezen en ook zelf mag draaien! In het com-
puterlokaal kun je gamen! Je kunt gezellig kletsen met je vrienden of vriendinnen onder het genot van
een lekker drankje. Je kunt zelf achter e bar staan om drinken te verkopen! We kunnen een leuke film
kijken of gewoon lekker chillen! De soos 4 Teenz is voor tieners van 10 t/m 15 jaar!

BOEKENLEGGERS VOOR KIKA
Hallo! Wij hebben boekenleggers gemaakt en toen
hebben we ze verkocht. Voor het goeie doel kika
kinderen kankervrij en daar hebben wij €20,05 mee
opgehaald en 1 boekenlegger koste 20 cent.

en de groeten van
Arne en Nynke Koole
en Rinske en Harry van der Zee 
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VOOR ERFAANLEG ROND VOOR ERFAANLEG ROND 
UW WONING OF BEDRIJFUW WONING OF BEDRIJF

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

Ook�verkoop�van�materialen�zoals:
- betontegels - straatzand
- betonsteen - teelaarde
- opsluitbanden - gebakken steen
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PREEKROOSTER 
dag datum tijd plaats voorganger bijzonderheden
zo 04-10 09.30 Ontmoetingskerk H.J. Hoving Israëlzondag

11.00 Readtsjerk R. Reitsma

zo 11-10 09.30 Aldtsjerk H. Vlasman Avondmaal
09.30 Mariakerk Oentsjerk Y. Slik Avondmaal

zo 18-10 10.00 Ontmoetingskerk H. Vlasman bijbelzondag, JOP
10.00 Heemstra State A. Linde Avondmaal
19.00 Mariakerk Oentsjerk H. Vlasman vesper

zo 25-10 09.30 Mariakerk Oentsjerk H. Vlasman Gezinsdienst
09.30 Gytsjerk T. Reichman

zo 01-11 09.30 Ontmoetingskerk I. Verburg Zendingszondag 
11.00 Wyns I. Verburg

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

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

LOONWERK
GRONDWERK
KRAANVERHUUR

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Gemeente Tytsjerksteradiel/Burgum 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


