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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



GELUKKIG [GLAD]
NIEUWJAAR!

Als eerste wil ik al onze trouwe lezers natuurlijk ook een gelukkig maar
vooral gezond 2016 wensen! Wij als Einekoer redactie zetten ons natuurlijk ook in 2016 weer

voor de volle 100% in voor deze mooie dorpskrant.
Wat is het vreemd weer geweest. De hele maand december is het
niet onder 0 geweest. Met als gevolg dat zelfs mijn roos is gaan
bloeien. Vele struiken zag ik de knoppen al weer op zitten en som-
mige rotondes stonden vol met Narcissen. 
En dan is het dinsdag 5 januari rond 7 uur in de ochtend… School
aan de lijn. “De lessen gaan vandaag niet door”
Ow nee…!! Menig ouder, zo ook wij, zaten met de handen in het
haar.  En nu? Thuis blijven van het werk? Is het echt zo glad? Het valt

toch allemaal wel een beetje mee? Het gordijn gaat open… en… wow… 1 grote ijsbaan!!!! Alles
helemaal glanzend van de ijzel en dan weet je dat je je werk wel kan gaan bellen. 
“Ja, goedemorgen, met Joy. Ik kan vandaag helaas niet naar Amsterdam komen. Het is hier name-
lijk zo glad dat we de straat niet eens uitkomen met de auto.” Ik geloof stiekem dat ze me op het
werk voor gek hebben verklaard. De gladheid was ook zo plaatselijk! In Gytsjerk wel -4 en in
Amsterdam +4. Ach zo heten we niet voor niets echte F[v]riezen!

Onze meiden hebben we die dag lekker laten uit slapen en wij allebei de com-
puter aan en thuis werken. 
Voor de ‘durfals’ die het toch geprobeerd hebben, ik hoop dat alles goed met
jullie gaat. Heb zelfs auto’s rondjes op de weg zien maken, dus ik ben lekker 3
dagen met de benenwagen door Gytsjerk gelopen. 
Wat zal 2016 ons gaan brengen? Zal er dan dit jaar echt gestart worden met
het winkelcentrum? Kunnen we misschien een keertje schaatsen op de ijsbaan?
Krijgen we een mooie zomer, zodat we lekker veel kunnen
zwemmen? 

Zullen er andere spannende dingen gaan gebeuren? 
Ik weet het niet… voor nu kijken we gewoon vooruit en hebben we leesplezier!

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

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





Inloopspreekuur 24 februari 2016 
De eerstkomende bestuursvergaderingen van Dorpsbelangen is op woensdag 24 februari 2016,
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. 

Psy-fi festival
Onlangs is bekend geworden dat het festival Psy-fi in 2016 wederom in recreatiegebied De
Groene Ster zal worden georganiseerd, zij het onder gewijzigde voorwaarden. Zoals eerder ge-
meld heeft Dorpsbelangen veel signalen ontvangen over de geluidsoverlast die dit festival met zich
mee brengt. Het bestuur heeft middels een brief aan zowel de gemeente Leeuwarden als de ge-
meente Tytsjerksteradiel met klem verzocht aanvullende voorwaarden voor het festival te stellen
waardoor de geluidsoverlast voor ons dorp beperkt wordt. Inmiddels heeft overleg plaatsgevonden
tussen beide gemeenten, waarbij de belangen van de dorpen uit de gemeente Tytsjerksteradiel met
nadruk onder de aandacht zijn gebracht. In ieder geval zal worden voldaan aan ons verzoek om
tijdens de volgende editie extra meetpunten in en nabij Gytsjerk te realiseren. Vanzelfsprekend zal
het bestuur de verdere ontwikkelingen blijven volgen.

Website www.gytsjerkaktueel.nl 
Eén van de doelstellingen van de Vereniging van Dorpsbelangen Gytsjerk is om de inwoners van
Gytsjerk zo goed mogelijk te informeren. Daarvoor is de website www.gytsjerkaktueel.nl  in het le-
ven geroepen. Op deze website is informatie te vinden over activiteiten, actuele gebeurtenissen en
verenigingen uit het dorp. Kortom alles wat maar interessant is in en rondom Gytsjerk voor bewo-
ners en andere belangstellenden. 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.

Nieuws uit Gytsjerk
Regelmatig worden er op de website nieuwsberichten geplaatst. Bezoek dus regelmatig onze web-
site om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen in Gytsjerk. U
kunt zich ook abonneren op onze nieuwsbrief. We verzamelen de beste nieuwtjes en de laatste
ontwikkelingen in Gytsjerk. Door u te abonneren op de nieuwsbrief wordt u automatisch op de
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BESTUURLIJK BEKEKEN
Vereniging voor Dorpsbelangen
Secretariaat: De Tille 13; tel. 06 417 456 80
E-mail: doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com
Bankrekening Dorpsbelangen Giekerk: NL54 RABO 0320 9762 54



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

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

Uniek Hoveniers

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

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

en bolvormen
Gras- en kantenmaaien

Aanplanten en verplanten

Schoffelen en onkruid wieden
Vrijblijvend advies

Particuliere en bedrijfstuinen
Bemesting voor gazon en borders

Bestrating schoon en onkruidvrij houden



hoogte gebracht van de beste en inte-
ressante nieuwtjes en de laatste ont-
wikkelingen in Gytsjerk. 
Meld u dus daarom aan voor onze
Nieuwsbrief op de website 
www.gytsjerkaktueel.nl. 

Dan bent u verzekerd dat u niets mist!

Vrijwilligers gezocht voor Repaircafé Ho! net yn’e KLIKO!
De actie loopt nu een half jaar. 75 mensen in Gytsjerk hebben aangemeld
dat zij de sticker op de grijze container hebben geplakt. We gaan de ko-
mende maanden extra aandacht vragen om in een jaar tijd 25 % minder af-
val in de grijze container te krijgen. Wij organiseren acties om mensen zelf
te laten composteren en om kapotte spullen te repareren. Dat kan in een
Repaircafé en daarvoor zoeken we handige vrijwilligers. Meld je aan! 
Er wordt ons vaak gevraagd of er nog stickers zijn om op de Kliko te plakken. Die zijn er! Meld je
aan bij Dorpsbelangen op de website www.gytsjerkaktueel.nl De sticker wordt dan thuis bezorgd!

Prijsuitreiking
Het is alweer de tweede keer dat na loting de maandelijkse prijs van € 100 is uitgekeerd voor Ho!
Net yn’e Kliko. Deze maand is dat Frans Andriesse. Hij moet lachen als hij hoort dat hij prijs-
winnaar is. “Ik heb een sticker op mijn grijze Kliko geplakt, maar verder heb ik er niks voor hoeven
doen. Die € 100 hebben wij ook niet nodig en die gaat naar UNICEF. Dat zie ik als doel voor alle
burgers en reclame om kinderen te helpen.” Frans en zijn vrouw scheidden altijd al. “Dat begint al
in de keuken. Alles wat niet in de grijze kliko hoort, houden wij netjes gescheiden. We hebben een
moestuin van 250 m2 aan huis. Daar gaat veel organisch afval in, op de compostbult.”
Toen het zo gestormd had in oktober, verzamelde Frans de afgebroken takken en lag er een bult
van 4 meter in de voortuin. “Die kon met een kraanwagen met grijper door de gemeente zó opge-
haald worden.” Op een moment dat het schikt, brengt hij kapotte elektrische apparaten of klein

chemisch afval naar de Milieustraat in
Burgum. Frans denkt met weemoed te-
rug aan de tijd dat het elke zaterdag
naar de werf in Gytsjerk kon worden
gebracht. Er werd erg veel gebruik
van gemaakt, maar het is door de ge-
meente wegbezuinigd, omdat die
plek ergens anders voor gebruikt zou
worden. Frans zat toen als bestuurder
in Dorpsbelangen. Hij herinnert zich
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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



de acties daar tegen nog goed, maar zij mochten helaas niet baten. “Dit soort voorzieningen moe-
ten gewoon beschikbaar zijn, net als het zwembad”. Frans spant zich er voor in om dat zwembad
nu open te houden. “Die acties zijn gelukkig wel erg succesvol” stelt hij vast.

Ontwikkelingen scholen Trynwâlden
Nu de resultaten van het gemeentelijk onderzoek bekend zijn, is het duidelijk hoe inwoners de toe-
komst van de scholen in Trynwâlden zien. “De uitkomst op hoofdlijnen is dat de inwoners van
Gytsjerk hebben aangegeven een school in het dorp te willen houden. De voorkeur gaat daarbij
uit naar het samenvoegen van beide scholen.”
In ‘de Einekoer/; van januari heeft u de standpunten kunnen lezen die het bestuur van de
Vereniging voor Dorpsbelangen Gytsjerk heeft ingenomen om een school ons dorp te behouden: 
– Dorpsbelangen Gytsjerk ziet behoud van het basisonderwijs in Gytsjerk voor leefbaarheid en

‘Mienskip’ volledig bevestigd in de uitkomsten van de peiling. 
– Dorpsbelangen Gytsjerk stelt zich op het standpunt dat op korte termijn door alle partijen ge-

streefd moet worden naar een samenwerking waardoor binnen enkele jaren alle kinderen uit
Gytsjerk samen naar dezelfde school gaan. 

– Dorpsbelangen Gytsjerk heeft een sterke voorkeur voor een informele samenwerkingsschool (fu-
sieschool), omdat deze vorm de meeste ruimte biedt aan diversiteit van levensbeschouwelijk on-
derwijs. Of dit nu openbaar of christelijk c.q. een andere levensovertuiging is.

– Dorpsbelangen Gytsjerk gaat zich er hard voor maken dat er een (ver-)nieuw(d) gebouw komt,
met een nieuw gymlokaal en een klein sportveld. 

Hoewel het voor dorpsbelangen en inwoners duidelijk is hoe de toekomst van de school in
Gytsjerk eruit komt te zien, moet er ook rekening gehouden worden met de besluitvorming van de
betrokken schoolbesturen. De dorpsbelangen van Gytsjerk, Oentsjerk, Mûnein/Readtsjerk en
Aldtsjerk hebben daarom in een gezamenlijke brief aan de besturen van OPO Furore en PCBO
Tytsjerksteradiel aangegeven dat zij de uitkomsten van de peiling onderschrijven. De gezamenlijke
dorpsbelangen zullen zich tot het uiterste inspannen om de uitkomsten van de peiling te realiseren.

In januari/februari gaan de besturen van OPO Furore en PCBO Tytsjerksteradiel in gesprek met de
eigen achterban (MR/SR en ouders) over het voorlopige eindrapport; wat vinden zij van de advie-
zen in het rapport? Deze informatie nemen de besturen mee om verder met elkaar in gesprek te
gaan over de uitkomsten. De besturen trachten een gezamenlijke visie te vormen per dorp/regio. 
In het voorjaar bespreken de schoolbesturen in de dorpen de uitkomsten. Als deze gesprekken op
dorpsniveau zijn gevoerd, zijn de besturen toe aan de besluitvorming. Elk bestuur (OPO Furore,
PCBO Tytsjerksteradiel, Kearn en Kinderwoud), kent zijn eigen besluitvormingsroute naar hun Raad
van Toezicht en geledingen/oudercommissies. Het definitieve rapport met bevindingen en aanbe-
velingen wordt in mei/juni ‘16 aan de Raad van Tytsjerksteradiel voorgelegd. Meer informatie
over de besluitvorming leest u in de ‘Nijsbrief’ van de gemeente. Deze nieuwsbrief is 24-12 op
www.gytsjerkaktueel.nl  gezet.
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Afhaalmenu’s voor 2 - 3 personen
voor €18,50

Elk weekend een lopend buffet voor € 11,75
(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 *



Evaluatie (tent)feesten met livemuziek in de Trynwâlden
Dorpsbelang Gytsjerk heeft voorgesteld om elk jaar in november de gehouden
(tent)feesten in de Trynwâlden te evalueren. Ook leek het hun een goed idee om
jaarlijks een evenementenkalender voor de Trynwâlden vast te stellen zodat ie-
dereen tijdig op de hoogte is van de te houden evenementen met (live)muziek.

Als evenementencoördinator vind ik dit een prima idee! Het is goed om de feesten te evalueren en
verbeterpunten te bespreken. En een evenementenkalender schept duidelijkheid. 

Begin december zijn de (tent)feesten geëvalueerd met de Verenigingen voor Dorpsbelangen in de
Trynwâlden en de organisatoren van de desbetreffende feesten. Het gaat om de dorpsfeesten in
Mûnein, Oentsjerk, Aldtsjerk en Gytsjerk, de Eurowinterparty, het Lentefeest, Tryn’s Rock,
Gigantenfestival, Bierbosfeest en het Oudejaarsfeest. Rommelmarkten, wandel-/fietstochten, wie-
lerwedstrijd, kerstmarkten etc. zijn hier niet in meegenomen omdat deze evenementen eigenlijk
geen overlast veroorzaken. Het was een goede evaluatie. Geconcludeerd is dat de evenementen
over het algemeen gelukkig weinig overlast hebben veroorzaakt. Alle organisatoren doen erg hun
best om rekening te houden met hun omgeving en overlast zo veel mogelijk te beperken. Helaas is
het niet te voorkomen dat elk evenement voor enige overlast zorgt. 

Hieronder vindt u een overzicht van alle evenementen met (live)muziek in de Trynwâlden. De
(live)muziek in horecabedrijven is niet opgenomen in de kalender. Raadpleeg regelmatig de activi-
teitenkalender op de gemeentelijke website voor alle activiteiten (groot en klein) in de gemeente.

Evenementenkalender Trynwâlden 2016
26 maart Lentefeest op het ijsbaanterrein aan de Riemersmastrjitte, Gytsjerk
21 t/m 23 april Dorpsfeest Mûnein op het veld aan de Klaas Rienewerfstrjitte
19 t/m 22 mei Dorpsfeest Oentsjerk naast Stania State aan de Dr. Kijlstraweg
9 t/m 11 juni Dorpsfeest Aldtsjerk op het schoolland aan de Van Sminiaweg
28 mei Tryn’s Rock op het ijsbaanterrein aan de Riemersmastrjitte te Gytsjerk
2 juli Gigantenfestival op een weiland aan het Eysingapad te Aldtsjerk
18 t/m 20 augustus Dorpsfeest Gytsjerk op ijsbaanterrein, Gytsjerk
29 oktober Bierbosfeest op het weiland achter de Rengersweg 1, Oentsjerk
31 december Oudejaarsmiddagfeest bij café Moarkswâl, Van Sminiaweg 107, Aldtsjerk
31 december Oudejaarsnachtfeest achter Brasserie de Canterlanden, Gytsjerk

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de evenementencoördinator
Gerda van der Let, tel.: 0511-460784 of mail naar GvanderLet@t-diel.nl
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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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KARTOEN

Vroeger kletste je met je buurman
nu chat je met een Chinees

Loesje



Janneke
Mulder - Deelstra

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

BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK

www.dieklus.nl

PARKET, LAMINAAT EN PVC
schuren, onderhouden  

en leggen

TEGELWERK 
badkamer, toilet, vloeren  

en terrassen

MEUBELS EN TRAPPEN 
renoveren, kleuren  

en herstellen

TIMMERWERKEN 
onderhoud, verbouw  

en gevelbekleding

Simke Kloostermanstraat 20 • Gytsjerk • 06 - 21 50 08 72 • info@dieklus.nl

Uw allround
klussenbedrijf 

uit Gytsjerk!

 Bel Dieter: 

06 - 21 50 08 72



THRIMWALDASCHOOL

Willen=kunnen=doen op de Thrimwaldaschool!
Niemand is tegen kwaliteitszorg. Iedereen en iedere school wil kwaliteit leveren. De kwaliteit heeft
o.a. betrekking op de lessen, het materiaal, omgeving, betrokkenheid ouders, tevredenheid van de
leerlingen, ouders en leerkrachten. Het plegen van systematische kwaliteitszorg is verre van eenvou-
dig. Wij streven er naar onze kwaliteitszorg te integreren in de dagelijkse werkzaamheden om zo
gestructureerd te werken aan de verbetering van onze kwaliteit. 
Dit houdt in:
Plannen ➞ Zeggen wat je doet (Hebben wij goed vastgelegd en beschreven wat wij doen?)
Do ➞ Doen wat je zegt (Handelen wij conform de eisen, die wij ons zelf hebben opgelegd?)
Act ➞ Bijstellen (Wat gaan wij verbeteren/bijstellen en hoe doen wij dat?)
Check ➞ Evalueren (Doen wij de dingen goed? Doen wij de goede dingen? Hoe vinden wij dat?
Vinden anderen dat ook?)

Op de Thrimwaldaschool werken wij met kwaliteitskaarten uit het systeem WMK: (Werken Met
Kwaliteit). Hoe werkt dit in de praktijk?
– Met een Quick Scan (globaal) en/of een schooldiagnose (gedetailleerd) stellen wij, als team, de

kwaliteit van 32 beleidsterreinen vast (waaronder: didactische aanpak, pedagogisch klimaat,
taalleesonderwijs, rekenen en wiskunde, wetenschap en techniek, aanbod, burgerschap/levens-
beschouwing, klassenmanagement en Frysk).

– Deze beleidsterreinen zijn verdeeld over vier jaren en komen dus 1x per vier jaar aan bod.
– Na de Quick Scan van het beleidsterrein, dat beneden je verwachting scoort, kun je als school

nog een gedetailleerder beeld van dit onderdeel krijgen door hiervan een schooldiagnose af te
nemen. Zo’n schooldiagnose bestaat uit indicatoren en kernkwaliteiten, waaraan wij als school
moeten/willen voldoen. Deze indicatoren en kernkwaliteiten zijn vaak afgeleid van het toezicht-
kader van de inspectie. Na de schooldiagnose en een analyse van de scores kunnen verbeterpun-
ten opgesteld worden. Deze verbeterpunten zijn terug te vinden in onze schoolgids, het school-
jaarplan en in ons schoolplan 2015-2019.

In gehele kwaliteitssysteem, waarmee wij werken, zitten vragenlijsten voor leerlingen, ouders en
leerkrachten. Deze vragenlijsten hebben o.a. betrekking op tevredenheid (schoolklimaat, omgang,
sfeer, veiligheid), informatie en communicatie, betrokkenheid en (sociale) veiligheid. Nadat vragen-
lijsten zijn ingevuld, is er een terugkoppeling naar de leerlingen, ouders en leerkrachten. De uit-
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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



komst en eventuele verbeterpunten worden besproken in het team, de leerlingenraad, de MR en
worden genoemd in de nieuwsbrief van school. De punten worden later ook nog vermeld in de
schoolgids, het schooljaarplan en het schoolplan. Tijdens de maandelijkse koffie-ochtenden met de
directie worden ook onderdelen van deze vragenlijsten met de ouders besproken. Voor ouders is er
zodoende alle gelegenheid om in gesprek te gaan over de school, waar uw kind de meeste tijd van
de dag doorbrengt.
Door op deze manier te werken aan kwaliteitszorg proberen wij een zo duidelijk mogelijk beeld te
geven van onze visie op het totale onderwijs en alles wat daarmee te maken heeft. Tijden verande-
ren en de school verandert mee; het willen=kunnen=doen moet daarom duidelijk én op elkaar afge-
stemd zijn. 
In februari/maart van 2016 krijgen alle kinderen, ouders en leerkrachten van de Thrimwaldaschool
de gelegenheid om een vragenlijst in te vullen met betrekking tot de sociale veiligheid. Wij hopen
op een goede respons, zodat de uitslag valide is en directie en team samen met kinderen en ouders
preventief kunnen werken aan een sterk en veilig sociaal klimaat!

Froukje Olijve

ICHTUSSCHOOL

Gesprekken met kinderen voeren
Uit het promotieonderzoek (maart 2015 Rijksuniversiteit Groningen) van onderwijskundige en pabo-
docent Dick de Haan van Hogeschool Utrecht blijkt dat basisscholen die actief hun daltononderwijs
onderhouden of dit willen invoeren, beter presteren. Er is daar sprake van hogere leeropbrengsten
en verbeterde onderwijsprocessen. Werken aan verbetering van het daltononderwijs in een school,
zo schrijft De Haan, heeft een positief effect op de beoordeling van die school door de onderwijsin-
spectie. Hij vindt het opmerkelijk dat de ambitie van scholen om meer volgens het daltononderwijs
te gaan werken, hier de cruciale aanleiding lijkt te vormen tot het intensiveren van activiteiten om de
school te verbeteren. Deze actieve schoolverbetering kan hogere leeropbrengsten en verhoogde
kwaliteitskenmerken opleveren; voor de scholen een bemoedigende wetenschap, aldus De Haan.
(bron Hogeschool Utrecht)

Persoonlijkheidsvorming van leerlingen
Uit zijn studie blijkt dat de vormgeving van daltononderwijs vooral versterkt kan worden door onder-
wijsactiviteiten waarbij leerlingen samen oefenen, elkaar helpen, invloed hebben op de lessen en
meer verantwoordelijkheid krijgen. Daltonscholen richten zich nadrukkelijk op de persoonlijkheids-
vorming van leerlingen. Van hen wordt in toenemende mate verwacht dat ze verantwoordelijkheid
kunnen dragen voor de eigen ontplooiing.
Het daltononderwijs bestaat sinds 1924 in Nederland en heeft vanaf 1980 een enorme vlucht geno-
men. De Nederlandse Dalton Vereniging telt ruim 400 leden in het basis- en voortgezet onderwijs
en vormt daarmee verreweg de grootse groep scholen die onderwijsvernieuwing toepassen. (bron
Hogeschool Utrecht)
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(058) 256 31 51
info@joutacoaching.nl
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Sinds 2011 is de Ichthusschool in het bezit van de daltonlicentie. Daltononderwijs (zie ook dalton.nl
voor meer informatie) gaat uit van de volgende kernwaarden:

Hoe krijgen leerlingen zicht op hun eigen leerproces en leren ze verantwoordelijkheid te dragen
voor hun eigen ontplooiing?
Een aspect om leerlingen zicht te geven op hun leerproces is door met hen in gesprek te gaan over
hun werk (reflectie).
Op de Ichthusschool plannen de leerkrachten tijd in voor het voeren van gesprekken met leerlingen.
Zo kunnen de kinderen hun eigen groei zien, hun ontwikkeling door de tijd heen. Ze worden zich
bewust van hun eigen leerproces en van de kwaliteit van hun werk. Wat voor soort vragen moet je
stellen als je leerlingen wilt stimuleren om na te denken over hun leerproces?

Open vragen
Op een open vraag is een onbeperkt aantal antwoorden mogelijk. Open vragen geven het kind de
vrijheid om te vertellen wat het kwijt wil en het gesprek krijgt een sterk, persoonlijk accent, waar-
door de betrokkenheid kan groeien.
Voorbeelden zijn vragen als: ‘Vertel eens hoe je het vindt?’ en ‘Hoe heb je het aangepakt?’ (reflec-
tievragen, het gaat niet om goed of fout). Wanneer kinderen worden uitgedaagd om veel informa-
tie te geven, krijg je als leerkracht een breed inzicht in de handelingen en gedachtegangen van het
kind. Hier kun je feedback op geven of samen met het kind inzichtelijk maken waar verbetering van
het leerproces gewenst is.

Doorvragen (vraagtechniek)
Doorvragen zijn vervolgvragen die verder ingaan op een opmerking van het kind. Bijvoorbeeld een
vraag als ‘Waarom?’ of ‘Hoezo?’.  Doorvragen geeft het kind inzicht in zijn leerproces, doordat de
leerkracht hem stimuleert om dieper na te denken over zijn handelen. Vervolgens kan het kind meer
doordachte informatie aan de leerkracht terug geven. Doorvragen kan zich richten op het onder-
werp of stapsgewijs de diepte in gaan.
De vragen gaan verder dan waarom een leerling iets vindt of doet.

Verduidelijkende vragen
Uitleg geven over een gestelde vraag of de vraag in een net andere variant stellen, zijn voorbeel-
den van verduidelijkende vragen. Verduidelijkende vragen dragen bij aan het verkrijgen van meer
inzicht in het leerproces, doordat de leerling de vraag beter snapt en hij beter na kan denken over
zijn leerproces.



Waaromvragen
Waaromvragen zijn vragen als: ‘Waarom heb je het op deze manier aangepakt?’ en ‘Leg uit
waarom je dit gedaan hebt?’ Waaromvragen kunnen het gesprek stimuleren daar waar de vrager
het kind niet goed begrijpt. Ze worden ook genoemd als mogelijkheid bij doorvragen.
Waaromvragen dragen bij aan het verkrijgen van meer inzicht in het leerproces, want het vraagt
om verantwoording en motivatie vanuit de leerling. Er wordt van de leerling gevraagd om dieper na
te denken over zijn handelen en zijn gemaakte keuzes.

Andere vraagsoorten, zoals retorische, suggestieve en gesloten vragen, mogen niet de meeste ge-
stelde vragen in het gesprek zijn, want de leerling wordt dan niet (genoeg) aangezet tot denken of
reflecteren. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de volgende voorbeelden:
• ‘Goh, je wilt toch een goede rekenaar worden?’ Dit is een retorische vraag. Retorische vragen
zijn niet geschikt om kennis uit te wisselen, de vrager en antwoorder weten allebei het antwoord al.
• ‘Je vindt de tafelsommen van 10 makkelijk, hè?’
Suggestieve vragen als deze zijn vragen waarin het juiste antwoord al wordt gegeven. Hierdoor
geeft de leerling vaak sociaal wenselijke antwoorden of juist het omgekeerde om dwars te liggen.
De leerling antwoordt dan niet wat hij vindt, maar het tegenovergestelde van wat hij denkt dat de
vrager wil
horen. • ‘Houd je van rekenen?’ Gesloten vragen zijn vragen waar je met ja of nee op kunt ant-
woorden: Deze vragen zijn alleen zinvol als controle of als bruggetje naar een ander onderwerp.

Leerlingen aan het woord
Wanneer we kijken hoe leerlingen de gesprekken ervaren waarbij de leerkracht vragen stelt, blijkt
dat ze reflectievragen de fijnste vragen vinden om antwoord op te geven. Leerlingen geven aan dat
ze dan uitgedaagd worden om veel te vertellen en aangespoord worden om dieper na te denken,
waardoor ze zicht krijgen op hun leren. Tegelijkertijd geven ze ook aan dat ze het moeilijk vinden,
vooral als ze dit nog niet zijn gewend. 
Daarnaast benoemen zij ook dat ze graag complimenten en aanwijzingen ter verbetering van hun
werk krijgen en serieus genomen willen worden.

Leerkrachten aan het woord
De leerkrachten zijn zich bewust van het resultaat dat gesprekken voeren met
kinderen oplevert en plannen daar tijd voor in. Dat is niet altijd gemakkelijk te
realiseren, maar iedereen is zich bewust van het belang hiervan en als team
willen we ons blijven ontwikkelen, ook in het belang van de kinderen.

Willy Jarir – Ichthusschool
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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

Minikraan verhuur

vanaf 70 cm breed!!

Rinia van Nautaweg 44/C, 9061 AH Giekerk
Telefoon 058 256 14 82 - www.kapsalonvonk.nl



De Einekoer

23

TIME OUT….

Ik herinner me hoe verkwikkend ik het vond om de volledige stilte te ervaren. Afgelopen zomer
was op een ochtend de elektriciteit voor een kwartiertje uitgevallen. Ik was nog niet opgestaan, de
ramen stonden open. Ik hoorde even niets of niet veel. De koelkast
snorde niet, de warmwatervoorziening sloeg niet aan. Geen machi-
negeluiden, niemand die verderop aan het boren was. Ik dacht daar-
aan toen we begin januari een dergelijke time-out kregen, door de ij-
zel. Er gebeurde niet veel buiten, het was erg rustig op straat,
afgezien van een enkele schaatser.

Buiten was het stil, binnen niet. Via media was te horen en zien, dat we in het noorden even een
paar dagen in een andere wereld leefden dan in het zuiden. Misschien niet zo aangenaam om be-
perkt te zijn in je bewegingsvrijheid. Misschien tijd om na te denken. Goede voornemens? Je men-
taal klaarmaken voor de activiteiten binnen het nieuwe jaar? Maar pas op, neem niet te veel hooi
op je vork. Drie dagen met ijzel was net genóeg tijd om na te denken. Laat je niet opjutten, wat je
allemaal moet. Als je wat nodig hebt, neem je maar een lekker bakkie koffie. Dan kom je weer bij

zinnen en het is verkwikkend. Vanmorgen schonk ik een bakkie koffie
in, bij het aanrecht. Ik hoorde een houtduif die boven de ventilatiepijp
van de keuken zat. Die dacht er blijkbaar anders over, want ik
hoorde: roo cuckoo, roo cuckoo, cuckoo. Ik voelde me niet aangespro-
ken. Het was vast een Amerikaanse duif, die verdwaald was zeker.

Jacqueline Fournier

INZAMELING OUD PAPIER
Vrijdag 12 februari  en zaterdag 13 februari

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 container-
plaatsen 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 zo-
veel mogelijk bij elkaar te zetten, dit is voor de papierinzamelaars makkelijker.
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EN ER WAS ELKE MAAND 
EEN PUZZEL . . .

Vanaf 1998 heeft er iedere maand een puzzel
in ‘De Einekoer’ gestaan. In het jaar 1998 wer-
den er geen initialen vermeld, vanaf 1999 ston-
den er de initialen F.Z. bij. De letters F.Z. staan
voor Fedde Zwanenburg.

Dhr. Zwanenburg heeft sinds 1998/1999 elke
maand trouw een – door hem zelf gemaakte –
puzzel + de oplossing van de voorgaande
maand ingeleverd. Heel veel lezers keken jaren-
lang uit naar de nieuwe puzzel en gingen met
veel plezier aan de slag om deze op te lossen. 

De laatste (januari)puzzel 
heeft een open einde . . .

We zijn erg geschrokken van het bericht dat dit
vanaf nu niet meer zo zal zijn. 20 januari kre-
gen wij bericht dat onze trouwe ‘puzzelontwer-
per’ Fedde Zwanenburg -na een ernstige ziekte-
is overleden.

Ons medeleven gaat uit naar 
mw. Zwanenburg, kinderen en kleinkinderen. 

Redactie van ‘De Einekoer’.



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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SABEARE

Hallo allemaal,
Even een update van toneelvereniging Sabeare. We zijn sinds oktober weer druk aan het repete-
ren in Kafee It Wapen fan Fryslân om voor 2016 een spetterend en spectaculair stuk op de voe-
ren. Het wordt een bijzonder jaar want Sabeare bestaat namelijk 15 jaar en dit gaat niet onopge-
merkt voorbij. 

De volgende data kunnen jullie noteren; 
vrijdag 1 april, zaterdag 9 april en zondag 10 april 2016.

We verklappen niet te veel maar in de volgende einekoer komt er meer aan het licht.

Groetjes Sabeare!



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
Wortelsoep met broccoli

Een lichte Portugese maaltijdsoep, die makkelijk te nuttigen is op zo’n
hectische dag met werkende, schoolgaande, studerende en sportende ge-
zinsleden. Kan van tevoren klaar gemaakt worden.

Benodigde ingrediënten voor 4 personen:
450g wortelen (gesneden in kleine stukjes)
250g broccoli (gesneden in hanteerbare roosjes)
750 ml water
1 grote aardappel (in blokjes gesneden)
2 grote wortelen (geraspt) 1 ui (doormidden gesneden)
1 teentje knoflook 1 kippenbouillonblokje 
30 ml olie (olijfolie)
Zout en peper (naar eigen smaak)

Bereidingswijze
Breng in een pan met 750ml water de 450g wortelen, de aardappel, ui, knoflook, het bouillon-
blokje en eventueel wat zout aan de kook. Laat de pan afgedekt 30 minuten zachtjes doorkoken.
Pureer de wortelen en de aardappelen met een staafmixer of in een blender. . Mocht de soep te
dik zijn, voeg er dan wat water aan toe. 
Voeg toe: de broccoli, de 2 geraspte wortelen en de olijfolie. Meng alles goed door en laat het
geheel 20 a 30 minuten koken tot de toegevoegde groentes gaar zijn. Breng eventueel op smaak
met peper en zout.
De soep kan nu geserveerd worden.

Variaties:
In plaats van broccoli kan een halve heel fijngesneden spitskool gebruikt worden. Dit is een vegeta-
rische soep. Voor de liefhebbers kunnen ook stukjes droge worst of chorizo worden toegevoegd.

Bom Apetite!
Tony Carlos

Ik geef de sleef door aan Jitty Maurits
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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.timmerbedrijfpbakker.nl

- Verbouw
- Nieuwbouw

- Onderhoud
- Badkamers

- Tegelwerk
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DE PEN
Leuk dat wij de pen hebben gekregen! Wij zijn Isa (15), Mira (13), Charlotte (12) en
Jasmijn (10) Nammensma en Madeleine Rijskamp. Dit vijftal dames (ook wel kippen-
hok) woont in de Waling Dykstrastrjitte. 
Maart 2004, kregen wij bericht dat wij een huis toegewezen hadden gekregen in de
Waling Dykstrastrjitte. Samen met onze drie meisjes verhuisden wij van Leeuwarden
naar Gytsjerk. Ruim een jaar later werd hier onze vierde dochter Jasmijn geboren.
Inmiddels bijna 12 jaar later, nog steeds op hetzelfde stekkie maar wat ziet het leven er anders uit.
Soms verzucht ik waar blijft de tijd, maar vaker ben ik blij dat we inmiddels een paar fases verder zijn
in het leven. De twee jongste dochters zitten nog op de basisschool (Ichthusschool groep 7 en 8) en de
oudste twee op het voortgezet onderwijs (Comenius 3 Havo en 2 Vwo). 

Ik ben zelf geboren in Leeuwarden en opgegroeid in
Hardegarijp, heb in Leeuwarden gewoond, tien jaar
in Den Bosch toen weer in Leeuwarden en nu geruime
tijd in Gytsjerk. Gestudeerd in Groningen, Nijmegen
en Leeuwarden. Gewerkt in o.a. Den Bosch,
Wageningen, Arnhem, Leeuwarden en nu Zwolle.
Gytsjerk vind ik een prachtig en prettig dorp om te
wonen. Ik ben blij dat de meisjes hier opgroeien. Het
zijn sportieve en actieve dames, die in een vakantie

rustig tot half twee in bed blijven liggen trouwens : ). Isa voetbalt al een paar jaar bij VC Trynwâlden en
zit op toneelles, Mira doet aan Jazzdance, Charlotte turnt en Jasmijn voetbalt, speelt gitaar en doet aan
hiphop. Zelf loop ik regelmatig een rondje hard. Met name tijdens het hardlopen geniet ik enorm van de
omgeving. Hardlopen zit in de genen zeg ik wel es. Vroeger, ik was tiener, liepen wij al in de bossen
Griekenland en Turkije. Mijn vader, sportman in hart en nieren, loopt nog steeds halve marathons.
Geweldig om te zien dat nu ook de meisjes het hardlopen oppakken! Vorig jaar rond deze tijd schreef
ik me in voor de marathon van Sneek. 21 kilometer! Ach ik zou wel zien. Helaas openbaarde zich toen
ook een vervelende, chronische ziekte (Crohn) waardoor ik even stevig pas op de plaats moest maken.
De Poddeloop heb ik nog wel gehaald : ). Inmiddels gaat het weer ok en loop ik weer regelmatig.
Onderweg kom ik vaak (dezelfde) powervrouwen tegen, zoals Monique Kelomon Selete. 
Last but zeker not least, onderwijs. Boeiend en belangrijk! Als inspecteur (van het onderwijs) bezoek ik
wekelijks basisscholen in het noorden van Nederland. Met name in Friesland zijn veel kleine scholen die
last hebben van krimp. Daarom buigen veel schoolbesturen, gemeenten maar ook ouders zich over de
toekomst van het (basis)onderwijs. Zo ook in de Trynwâlden. Als inwoner van Gytsjerk en moeder van
schoolgaande kinderen, vind ik het een gemiste kans dat er (voorlopig) geen samenwerkingsschool in
Gytsjerk komt. Wij wonen met zijn allen in één dorp, kinderen en ouders ontmoeten elkaar bij sport, mu-
ziek en andere clubs. Het wordt mijns inziens tijd dat er gesproken wordt over onze kinderen en niet
meer van de Ichthus of van de Trhimwalda. Natuurlijk valt er nog veel meer over te zeggen maar ik zit
aan mijn limiet. 
De pen geef ik door aan mijn zus Nathalie Capelle-Rijskamp!



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.
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Gytsjerkster foto’s fan destiids - de hûnekarre

Dizze bastert Deense Dog liket it wol wat, om foar it suteljen  earst noch even op ‘e foto te gean
mei syn baas. It wie sa rûn 1923 dat de Hongaarse fotograaf  L.van Korompay, dy�t yn Dokkum
wenne, Fokke van der Veen  mei hûn en hûnekarre op’e foto sette. Oan ‘e foto is te sjen dat dit
plak fûn njonken de bakkerij fan Hogerhuis oan ‘e Canterlânswei. Fokke van der Veen wie krekt
foar syn trouwen (1923) feint wurden by de Gytsjerkster bakker en ien fan syn wurksumheden wie
om mei in hûnekarre bôle út te suteljen. Sjoen de oanfragen om in fergunning foar in hûnekarre
wie dizze bakkersfeint net de earste hûnekarresutelder by bakker Fokke Hogerhuis. Op 19
augustus 1911 en letter nochris op 30 maart 1918 hie Hogerhuis by de gemeente in fergunning
oanfrege foar in hûnekarre. Hoelang feint Fokke by syn baas Fokke warber west hat is net te siz-
zen, mar grif net lang want yn 1923 moat Fokke van der Veen him foar de rjochtbank yn Ljouwert
ferantwurdzje foar dierenmishandeling. Hjir sil bakker Fokke Hogerhuis net wiis mei west ha. Net
lang hjirnei, yn e tritiger jierren, wenne Fokke van der Veen in skoftsje yn Wyns en letter stie er
ynskreaun te Ljouwert as ijscoventer.
Fan skilderijen en út ferskate oare ynformaasjeboarnen is bekend, dat er yn ús lân om 1675 hinne
al praat is fan it bestean fan hûnekarren yn it ferkear oer de dyk. Hûnen tsjinnen as  karrehûn en
waarden sawol ûnder - as foar in karre of wein spand. It brûken fan hûnekarren naam yn ‘e njog-
gentjinde ieu sa’n flecht, dat men se omtrint elk momint fan ‘e dei tsjinkomme koe. Foar in soad
minsken wie in hynder te djûr, mar se koene noch wol in hûn betelje. En boppedat, wat ûnderkom-
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men en fersoarging oanbelange, wie in hûn mei in bytsje tefreden. Sa hie de karrehûn hiel tapaslik
de namme: it hynder fan de earmen.
Gâns beroppen makken gebrûk fan ‘e hûnekarre en hiene  dêr in protte baat by, lykas: de bakker,
de grienteman, de petroaljeman, de winkelman, de lytsboer, de aaisutelder en de slachter.
Oerdriuwe yn dat gebrûk koe men ek: Yn it leger hûnen mitrailleurweinen luke litte en hûnen yn-
spanne foar in ploech of in trekskip. Soks giet eins te fier. Yn 1910 waard De Trekhonden Wet
oannaam, in wet mei fiergeande rigels en foarskriften oangeande it gebruk fan in hûnekarre. It wie
in tige needsaaklike wet, want it misbrûken fan hûnen troch guon lju  wie bytiden  troch alles
hinne. Ek yn us doarp ha der fansels yn it ferline altyd minsken west dy’t in hûnekar hine, mar
fanôf 1911, in jier nei de komst fan De TrekhondenWet koe men yn Burgum by de gemeente in
oanfraach yntsjinje foar in hûnekarrefergunning. Trettjin  Gytsjerksters diene sa�n oanfraach. Wa�t
dat wiene sjogge wy in oare kear. 

Ynformaasje: Bergumer Courant (foto), ynternet en benammen it boekje: De hond en de hondekar
in oude ansichten fan B.Willemen.

Réaksje op it novimbernûmer 2015
De tredde foto: Oer de tredde foto, dy mei de Ruston B dragline fan it bedriuw Reef  út Oldenzaal,
belle my Nellie van der Meer-Runia, hja sei: Yn it midden, de man mei de wite trui/jas, dat is Ane
de Vries en dy mei de wite slipover/boesgroentsje miskien Mindert de Vries, syn broer. 

Réaksje op it desimbernûmer 2015, oer it doktershûs
Ta oantinkens fan dokter Schuyt troch twa ynwenners fan us doarp:

Jan Faber: Dokter Schuyt wie ek ús dokter en op in sneintemiddei lutsen grutte jonges myn earm
út’e kom en sette us heit my foar op ‘e stang fan ‘e fyts om nei dokter ta. Dokter en syn frou en in
dochter hongen oan myn earms en fuotten om dat euvel te ferhelpen, wat ek slagge. Mar dan
binne jo noch net wer klear, myn earm bleau krûm en om dat te ferhelpen moast ik alle dagen mei
in gewicht oan ‘e hân nei skoalle rinne. Us heit hie in heal taske bakstiennen mei in ein tou  by el-
koar bûn, sawat seis kilo. It duorre wol fiif wiken foardat de earm wer rjocht woe, omdat ik mei de
krume earm de stiennen tilde. It is hjoeddedei noch te sjen. It foardiel dêrfan wie dat myn rjochtere-
arm altyd tige sterk bleaun is. Under tsjinst sjoude ik myn gewear fan omtrint tsien kilo wol tritich
km sûnder rêst.

Jaap van der Wal: “Och menear, is jo hûn in lulken ien, soene jo him fêst dwaan wolle ?” Dokter
Schuyt stiet yn ‘e foartún en sjocht in Westereender keapman stean, dy’t it paadsje nei syn foar-
doar oprinne wol. De man wiist op it buordsje dat yn ‘e tún stiet en troch syn wurk is der fan betin-
ken dat op elk buordsje yn in foartún wacht u voor de hond stiet. Dokter Schuyt makket him gau
dúdlik dat dit buordsje neat mei in hûn te krijen hat mar alles mei dat hy húsdokter is.   

Dirk Laverman, foar op/oanmerkings  � e-mail:  dirklaverman@hotmail.com
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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

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

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



EERSTE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
VERENIGING MET TRYNERGIE GESLOTEN

Op dinsdag 20 januari heeft Trynergie de eerste samenwerkingsovereen-
komst met een van de Trynwâldster verenigingen gesloten.
Volkstuinvereniging De Singelwrotters beet het spits af. Voorzitter Piet van
der Tuin en secretaris Hoeke Vellinga tekenden samen met Tseard van der
Kooi en Corien van der Linden namens Trynergie de  samenwerkings -
overeenkomst.

Trynergie wil niet alleen duurzaamheid, maar ook de
leefbaarheid in de Trynwâlden stimuleren en in stand
houden in een tijd waarbij de overheid het initiatief
steeds meer bij de burgers laat. Deze samenwerking
staat open voor alle verenigingen in de Trynwâlden.  

Als leden van de vereni-
gingen waarmee Trynergie een overeenkomst sluit energie afnemen
via Trynergie bij ons eigen Noordelijk energiebedrijf ontvangt hun
vereniging jaarlijks een bedrag per klant. Hiermee ondersteunt ener-
giecoöperatie Trynergie rechtstreeks de verenigingen en daarmee de
leefbaarheid in de Trynwâlden.
Binnenkort sluit Trynergie met meerdere verenigingen uit de Trynwâlden eenzelfde overeenkomst.
Trynergie kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking met De Singelwrotters. 

Datum woon- en energiemarkt gewijzigd!
Op zaterdag 13 februari organiseren Trynergie en met het Energie(k)loket in Pro Rege in Oentsjerk
een Woon- en Energiemarkt. Eerder kondigden we de markt aan op zaterdag 6 februari. 
Om organisatorische redenen is de markt een week verschoven naar 13 februari.

Geld besparen en comfortabeler wonen?
Kom naar de Woon- en Energiemarkt in Oentsjerk! Bent u van plan om een kavel of woning te kopen?
Denkt u na over energiezuinige maatregelen in uw huidige woning? 
Kom dan naar de Woon- en Energiemarkt in Pro Rege, Rengersweg 15 te Oentsjerk!
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ADVERTENTIE

15 februari grootrijbewijskeuring
C/D/E en code 95 in het 

verenigingsgebouw De Stryp, Burgum
Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar en heeft u een medische keuring
nodig, of omdat u om medische redenen moet worden gekeurd voor het ver-
lengen van uw rijbewijs C/D/E? of code 95. Maak dan nu alvast een afspraak
voor de rijbewijskeuring in Burgum. 
Locatie: Verenigingsgebouw De Stryp, Bulthuissingel 7, 9251BS, Burgum. 
Data: 15 februari, 24 februari, 19 maart en vervolgens eens per 2 weken.
Ook houders van een taxipas kunnen hier terecht. 

Wilt u meer informatie over deze rijbewijskeuring, of wilt u een afspraak ma-
ken? Neem dan contact op met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur):
0516-514574 of 06-14716543.
Online afspraak maken: www.goedkoperijbewijskeuringen.com
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken. 

Meenemen voor de keuring: Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst
bij de gemeente een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag gekocht te
worden. De voorzijde van het formulier vult u alvast thuis in. Verder is het
van belang om mee te nemen naar de keuring: uw rijbewijs, een klein beetje
urine in een urinecontainertje en eventuele medicatie. Een bezoek aan de
opticien voor (gratis) controle van de ogen is aan te raden indien uw ogen of
bril het laatste jaar niet zijn gecontroleerd. Nieuwe glazen/lenzen kunnen
een eventuele herkeuring voorkomen. 

De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot
3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden
voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken
voor een keuring. 

Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.



Team 

Trynwâlden e.o

tel. 06 - 83799488

Verpleging en verzorging thuis, 

ook in uw dorp.



Febrewaris 2016
Agenda Vrouwen van Nu  
3  10.00 Kofje moarn 55+ Heemstrastate
9    09.30 koffiemorgen, verzorgd door Rintk Schrale en haar leden met als sprekers Simon

Trommel en Katy van der Zwaag uit Ryptsjerk over de fysiotherapie praktijk 
11  Spelletjes middag met "aangeklede thee"
13 Trynergie Woon- EnergieMarkt Pro Rege
16  09.30 Breicafé Wapen van Friesland 
17  19.30 Breicafé Wapen van Friesland
18  Eendagsbestuur

Contact: Janke Wijbenga-Nijdam, tel 058-8433441

Ouderensoos:
10 14.00 Consistorie Ontmoetingskerk te Oentsjerk
24 14.00 Consistorie Ontmoetingskerk te Oentsjerk

Contact: A. Kuypers. tel.: 2562969
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AGENDA

PREEKROOSTER 
dag datum tijd plaats voorganger bijzonderheden
zo 31-01 10.00 Pro Rege H. Vlasman JOP Thomasviering

11.00 Wyns G. v.d. Galiën frysk
zo 07-02 09.30 Ontmoetingskerk I. Verburg
zo 14-02 09.30 Gytsjerk D. Geertsma 1e zo 40-dagentijd avondmaal

09.30 Aldtsjerk I. Verburg 1e zo 40-dagentijd avondmaal
zo 21-02 10.00 Ontmoetingskerk H. Vlasman 2e zo 40-dagentijd JOP kinderdienst

10.00 Heemstra State A. v.d. Kooi
19.00 Mariakerk Oentsjerk D. Geertsma vesper

zo 28-02 09.30 Aldtsjerk I. Verburg 3e zondag 40-dagentijd
09.30 Mariakerk Oentsjerk T. Reichman

zo 06-03 09.30 Ontmoetingskerk I. Verburg 4e zondag 40-dagentijd
11.00 Readtsjerk I. Verburg

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



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

 

     

  -   -  
 
 
 
 
 
     



Der wie ris in iepenbier paad mei in iepen hikke

Dêr’t men fanút de Atsjebosk de Rinia fan Nauawei koe berikke

de nije lanhear fan it lân mei dat paad 

hold net fan gepraat 

en tocht wat in ferstân

mei dat paad oer myn lân

ik barrikadear myn lân mei wat nijmoaderichs, ferdikke  

dan sille dy kuierders dat rinnen wol litte
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Doe

No

Dirk Laverman



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.

Patyna, locatie Heemstra State/Skewiel Trynwalden
Frisiastate 23, 9062 GX Oentsjerk, 058 – 2564141
www.patyna.nl, @receptie.heemstrastate@patyna.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 @: info@pedicurekrijgsman.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, info@daphardegarijp.nl


