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Dijkstra Woonmode
Rengersweg 21 9062 EA Oentsjerk
Tel. 058 - 256 19 03 (voorheen Meba)
Voor al uw woninginrichting!

Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur
Vrijdagavond koopavond

De Einekoer

FAN ’E REDAKSJETAFEL
Alweer een maand voorbij en het maartnummer van de Einekoer ligt
weer op de mat.
De ijsbaan wordt weer leeggepompt en het voorjaar komt er nu echt
aan!
Helaas hebben we dit seizoen niet mogen genieten van onze mooie ijsbaan. De vrieskou
heeft ons wel even bezocht en het gezegde ‘Niet over één nacht ijs’ ging dan ook niet op,
want een aantal durfals hebben wel kunnen schaatsen op de Ryptjerksterpolder. Wel erg leuk
is de uitnodiging van de ijsclub om te komen schaatsen in de nieuwe Elfstedenhal in
Leeuwarden. Wij hopen dat velen hier gebruik van zullen maken.
In het AD van 12-2-16 trof mij het bericht ‘Hoera, daar ligt weer een dode otter’
Blijkbaar is het goed nieuws dat er meer dieren worden doodgereden… waarom? Omdat het
betekent dat er dus meer dieren zijn. Ik zelf word niet zo blij van alle dode dieren aan de
kant van de weg. Ik was dan ook erg verheugd om te lezen dat er voor ons natuurgebied ook
een faunapassage in het vooruitzicht ligt!
De agenda van maart staat lekker vol. Vrouwen van Nu hebben een hoop activiteiten maar
ook Sabeare start de voorverkoop van haar kaarten. In de Mariakerk in
Oentsjerk zal deze maand Kunst te bekijken zijn en we kunnen genieten
van muziek bij het Sellekonsert. Oftewel, voor ieder wat wils!
Wij kijken uit naar de eerste warme zonnestralen en gekleurde velden met
mooie bloemen.
Om het wachten te verzachten… veel leesplezier!
Groet,
Carolien vd Zee
Joy Visser
Kopy kan voor elke 10e van de maand worden ingeleverd via
einekoer.gytsjerk@gmail.com
Rond de 1e van de nieuwe maand zal ’De Einekoer’ huis aan huis bezorgd worden.
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BESTUURLIJK BEKEKEN
Vereniging voor Dorpsbelangen
Secretariaat: De Tille 13; tel. 06 417 456 80
E-mail: doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com
Bankrekening Dorpsbelangen Giekerk: NL54 RABO 0320 9762 54
Inloopspreekuur 30 maart 2016
De eerstkomende bestuursvergadering van Dorpsbelangen is op woensdag 30 maart 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.
Opgave voor cursus reanimatie met AED
Dit jaar starten we weer met de herhalingscursus voor de reanimatie met de AED. U kunt mee doen
en kan daarmee het AED-certificaat halen. Met dit certificaat kunt u zich aanmelden als burgerhulpverlener. Op dit moment hebben we ca. 18 burgerhulpverleners. Wanneer er een reanimatie
is gemeld via 112, worden deze burgerhulpverleners via de sms gevraagd de AED uit de kast bij
Albert Heijn te halen en naar de melding toe te gaan. Op deze manier kunnen we levens redden.
Wilt u meedoen meldt u zich dan bij Gerard Hooiring aan: g.hooiring@upcmail.nl
,
Ho! net yn’e KLIKO! nieuws
De actie loopt goed en we zijn nu halverwege. In Gytsjerk hebben al vijfenzeventig en in Oentsjerk al vijftig deelnemers zich aangemeld en een sticker op de
grijze container geplakt. Er zijn ook al vier keer prijzen uitgeloofd van € 100,aan ingelote, enthousiaste deelnemers. Via de website www.gytsjerkaktueel.nl
de Einekoer en het huis-aan-huisblad Actief wordt u van de ontwikkelingen op de
hoogte gehouden. Wij hebben gemerkt dat veel bewoners die graag mee willen
doen aan de actie, niet precies weten hoe dat moet. Het is niet ingewikkeld. Men kan zich opgeven via onze website en vragen om een of meer stickers "Ho net yn'e Kliko". Men kan daarvoor
ook een briefje door de bus doen bij het secretariaat van Dorpsbelangen. De stickers zijn ruimschoots verkrijgbaar en ze liggen bij Fahner in Gytsjerk klaar om mee te nemen.
Voorjaarsschoonmaak
Minder restafval in de grijze container kan bereikt worden door kritisch te zijn in uw huishouding
en afval goed te scheiden. Dat geldt ook voor de komende voorjaarsschoonmaak. Elektrische apparaten kunnen worden ingeleverd bij de kringloopwinkel, bij de Milieustraat of bij de winkel
waar u nieuwe koopt. We organiseren op 28 mei aanstaande in het centrum van Gytsjerk een
Repaircafé om mensen te helpen bij de reparatie van kapotte apparatuur. We zoeken vrijwilligers
die handig zijn en mensen kunnen helpen bij reparaties.
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Ingmar Plantenga

06 - 21 58 22 21

info@uniekhoveniers.nl

Uniek Hoveniers
Voor- en najaar tuinonderhoud
Snoeien van bomen, struiken, hagen
en bolvormen
Gras- en kantenmaaien
Aanplanten en verplanten

Schoffelen en onkruid wieden
Vrijblijvend advies
Particuliere en bedrijfstuinen
Bemesting voor gazon en borders
Bestrating schoon en onkruidvrij houden

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

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

De Einekoer
Wij gaven deze maand €100 aan de directeuren van alle vier de basisscholen in Gytsjerk en
Oentsjerk. Dit is een bedankje voor hun hulp bij de start van de actie in September 2015. Het is
ook bedoeld als aanmoediging om op school afval goed te scheiden. Paul Palmboom en Wim
Haalboom praatten met ze.
Willy Jarir is directeur van twee christelijke basisscholen; de
Paadwizer in Oentsjerk en de Ichthusschool in Gytsjerk. Zij is enthousiast over de actie Ho! Net yn’e Kliko in onze dorpen. “Ik ben
in de VS geweest. Daar wordt veel nauwkeuriger afval gescheiden dan hier. Wij doen mee aan het inzamelen van plastic doppen, om daar blinde geleidehonden van te betalen. Er komen zakken vol van binnen, ook bij de Ichthusschool in Gytsjerk.” Op de
scholen wordt het afval zo goed mogelijk gescheiden. “Papier,
batterijen, textiel, zo veel mogelijk van alles.” Als we Willy vragen
of er in de lessen ook aandacht aan duurzaamheid, milieu en
grondstoffen wordt besteed, wordt ze echt enthousiast. “We besteden er in de bovenbouw aandacht aan onder het motto: afval is niet waardeloos, maar kosteloos!” Willy heeft slechte ervaringen
met acties van Recycle Kids. “Scholen kunnen geld verdienen als ze oude elektrische apparaten inzamelen. Dat lijkt mooi, maar we kregen zó veel troep dat we het niet meer kwijt konden. We moesten de actie daarom helaas stopzetten!” Als we vertellen dat daar in Heeg een mooie oplossing
voor gevonden is, samen met de plaatselijke middenstand, houdt ze zich van harte aanbevolen.
Waar besteedt zij de prijs van € 100,- aan? “Dat bespreek ik met de kinderen! Die zijn heel kritisch,
ook wanneer je het geld beter aan iets anders kunt besteden!” zegt ze met een knipoog.
Froukje Olijve is directeur van de Thrimwaldaskoalle in Gytsjerk
en It Kruirêd in Mûnein. “In Mûnein hebben wij al jaren een compostbult achter school. Kinderen brengen daar per groep schillen,
klokhuizen etc. naar toe. Wist je dat lege toner uit het kopieerapparaat gewoon in de grijze container mag?“ Oude elektrische
apparaten worden op school als lesmateriaal gebruikt. “Kinderen
halen ze uit elkaar in de sloophoek, onder begeleiding van de
juf. Zo leren zij spelenderwijs hoe iets in elkaar zit en hoe het
werkt. De restanten worden door de conciërge verzameld en afgeleverd bij de Milieustraat in Burgum.” Froukje heeft dezelfde
ervaring als Willy Jarir met de actie We Cycle. “De actie moest ook hier wegens overdonderend
succes stop gezet worden! Er is actie nodig, samen met de middenstand en de gemeente. Dit kunnen wij op school niet aan.” Froukje is ook heel benieuwd hoe Heeg dat doet. Himmeldei vond jaren geleden plaats op zaterdagochtend. Zij heeft daar zelf heel veel tijd in gestoken. “Ik ben blij
dat het nu weer is opgepakt, op een vrijdagochtend in september in Oentsjerk en Gytsjerk. We
moeten er een thema van maken en het oppakken in de les”, zegt ze. “Het kan altijd beter. De actie Ho! Net yn’e Kliko kan verbreed worden naar de hele Trynwâlden. Goed als andere dorps7

Hellinga
transportbedrijf

• kippertransport
• semi-dieplader
• caravantransporten
• handel- en grondwerken

Rinia van Nautaweg 81, 9061 AD Gytsjerk
Tel. 058-2561402
info@hellingatransport.nl
www.hellingatransport.nl

nu ook op maandag geopend

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

De Einekoer
belangen ook worden betrokken. ” Froukje wilde de prijs van €100 besteden aan groene emmertjes voor fruitafval. Als we vertellen dat die gratis verkrijgbaar zijn bij de gemeente, kijkt ze opgelucht en ze bestelt die meteen. “We gaan samen met de leerlingen bekijken waar we nu die €100
aan besteden.”

9

* nieuwbouw * verbouw * onderhoud *

Rengersweg 102, 9062 EJ Oentsjerk

Telefoon: 058 - 256 15 00

www.bouwbedrijfvandermeer.nl

Afhaalmenu’s voor 2 - 3 personen
voor €18,50
Elk weekend een lopend buffet voor € 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

De Einekoer
Voorrang in Gytsjerk
De vormgeving van de kruising is bepalend hoe de voorrangsregeling is. In hoofdvorm zijn er drie
typen kruisingen te onderscheiden
Soort kruising

Wie heeft voorrang?

Toelichting

Gelijkwaardig

Rechts heeft voorrang

Vooral in 30 en 60 km/uur gebieden, maar komt
ook voor op 50 km/u wegen (bijvoorbeeld waar
‘dielde romte’ toegepast is).

Uitritconstructie

Voorrang is geregeld d.m.v.
uiterlijk (hoogteverschil,
doorlopende stoep, uitritblokken)

Bij het verlaten van een uitrit moet men voorrang
verlenen aan alle verkeer. Uit de vormgeving volgt
eigenlijk vanzelfsprekend het gewenste voorrangsgedrag; het helpt om doorgaand verkeer de gewenste route te laten rijden.

Voorrangskruising Voorrang is geregeld m.b.v. Voorrang verlenen aan alle bestuurders. Vooral te
verkeersborden en haaienvinden op doorgaande wegen waar men 50
tanden
km/uur of harder mag rijden.
Voorrangssituaties in Gytsjerk
In Gytsjerk komen allerlei verschillende voorrangssituaties voor. Voorbeelden zijn de kruising van de
Rinia van Nautaweg met de Dr. E. Wassenberghstrjitte (uitrit) of Eliza Posthumastrjitte (haaientanden),
terwijl de kruising van de Rinia van Nautaweg met de Canterlandseweg al jaren gelijkwaardig is. Er is
een bijzondere kruising te vinden bij De Canterlanden. Drie takken zijn gelijkwaardig, maar verkeer uit
de Eeltsje Halbertsmastrjitte moet voorrang aan alle verkeer verlenen.
30/60 wegen
Landelijk zijn steeds meer wegen ingericht als “verblijfsgebied”. Dit zijn de wegen waar je binnen de kom
30 km/uur mag en buiten de kom 60. Deze wegen zijn er vooral voor de bewoners en hun bezoekers;
doorgaand verkeer heeft geen prioriteit. In de 30 en 60 gebieden wordt de voorrang meestal niet geregeld. Een gelijkwaardige kruising benadrukt de verblijfsfunctie van de wegen. Er gaat een snelheid verlagende werking vanuit omdat alle verkeersdeelnemers uit moeten kijken. Alle bestuurders van rechts hebben
voorrang, dus ook fietsers en ruiters! Vaak wordt een kruising in een verblijfsgebied verhoogd of opvallender gemaakt. Dat remt de snelheid en de kruising (per definitie een plek met een grotere kans op ongelukken) wordt beter herkenbaar en daardoor veiliger.
Eén groot 30 km gebied
In Gytsjerk heeft de gemeente er voor gekozen om ten westen van de N361 één groot 30 km/uur gebied
aan te duiden. De nodige aanpassingen aan de kruisingen worden in verband met de kosten uitgevoerd
met technisch noodzakelijk onderhoud. Daardoor er nu een aantal situaties in het dorp waar het logischer
zou zijn om gelijkwaardige kruisingen te zijn. Er komen langzamerhand veranderingen. In 2014 is de kruising van de Canterlandseweg met Suder Spaerlân veranderd. Eerst was dit een uitrit, nu is het een gelijkwaardige kruising. De gemeente verwacht in 2016 een gedeelte van de Rinia van Nautaweg aan te passen. Daarbij vervalt op vier plaatsen de voorrangsregeling. Na verloop van tijd moet het weer een
eenduidig beeld opleveren: alle kruisingen in de kom van Gytsjerk worden principe gelijkwaardig. Op sommige plaatsen kan een andere situatie bestaan als dat beter passend is.
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kwaliteit
goede service
scherpe prijzen

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

www.werkhoveniers.nl

Harmen Werkhoven
Waling Dykstrastrjitte 27, Gytsjerk
06 - 15 08 68 42 • info@werkhoveniers.nl
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Stand van zaken multifunctionele Faunapassage Westerdyk bij Gytsjerk
[ingekomen stuk Provincie Friesland]
In november 2015 heeft PS in het kader Van fase 2 van
de gebiedsontwikkeling de financiële middelen voor
een multifunctionele faunapassage beschikbaar gesteld.
Met dit budget kan een ecologisch knelpunt in de natte
verbindingszone van Grutte Wielen naar het
Lauwersmeer bestaat uit een gordel van moerasgebieden, te weten Bouwepet, Ottema Valomster- en
Zwagermieden opgelost worden. Het budget is toereikend om een functionele natte- en droge faunapassage
aan te leggen onder de Westerdyk. Middels deze passage, bestaande uit een waterverbinding en een droge
oeververbinding, wordt de Rijd met de Bouwepet verbonden. De faunapassage is naast passeerbaar voor
vissen en zoogdieren als de otter, ook passeerbaar voor kano’s en voor schaatsers. Vanwege de
breedte van de Westerdyk moet de functionele variant van de faunapassage ook zuidelijk van de
Rijd aangelegd worden. De weg is hier smaller en daarmee de overspanning van de passage ook.
Binnen het budget is geen ruimte om ook iets te doen aan de verkeersveiligheid. Omdat de kruising dan onveilig wordt, onderzoekt de Gebiedsontwikkeling de Centrale As de haalbaarheid van
een optimale variant waarin de verkeerssituatie nadrukkelijk een thema is. De optimale variant is
ten opzichte van de functionele variant niet alleen verkeerskundig beter, maar ook landschappelijk
en ecologisch biedt hij een plus, omdat hij in de logische en historische lijn van de Rijd en de
Bouwepet komt te liggen. De optimale variant kan bij alle belanghebbende partijen bovendien op
draagvlak rekenen.
De Gebiedsontwikkling De Centrale As is samen met de gemeente Tytsjerkstradiel constructief in
gesprek met de provincie. Daarbij worden de mogelijke technische oplossingen en de financiering
bekeken, maar wordt ook gekeken of de weg afgewaardeerd kan worden en op welke termijn.
Hiervoor is het nodig naar het grotere geheel. Omdat het verkeersveiligheid budget beperkt is en
er vanuit de provincie meer knelpunten zijn ingediend is het afwachten of het extra budget wordt
toegekend. De gebiedsontwikkeling de Centrale As spant zich daar vol voor in. Uiteindelijk beslissen de Provinciale Staten in juni.
Het haalbaarheidsonderzoek kost extra tijd. Tijd die er eigenlijk niet is omdat er een rechterlijke
uitspraak ligt waarin staat dat het knelpunt bij Gytsjerk ten behoeve van de otter uiterlijk 1 mei
2017 opgelost moet zijn. Om te zorgen dat we aan die uitspraak voldoen, maar ook om te zorgen dat er geen otters meer doodgereden worden, willen we op korte termijn een tijdelijke faunabuis aanleggen en de definitieve rasters vast plaatsen. Het steken van geld in een tijdelijke maatregel ligt gevoelig, de Gebiedsontwikkeling De Centrale As is daarom blij te kunnen melden dat it
Fryske Gea bereid is gevonden de kosten voor de aanleg van deze tijdelijke buis, voor haar rekening te nemen. Hiermee voldoen we aan de uitspraak en dat geeft ons tijd om de mogelijkheden
van de optimale variant goed te onderzoeken. De hoop is trouwens dat de tijdelijke buis permanent kan blijven liggen en daarmee als een extra droge faunapassage kan blijven functioneren. It
Fryske Gea steunt hiermee de optimale variant en toont tevens haar betrokkenheid bij de gemeenschap in Gytsjerk.
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2
06 - 21 50 08 7

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

www
w.dieklus
s.nl

Janneke
Mulder - Deelstra

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

BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK

De Einekoer

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

Dit keer is het mijn beurt om voor basisschool de Ichthus een
stukje in de dorpskrant te plaatsen. Ik werk nu vanaf september
voor groep 1/2 en ik neem jullie vanuit ‘de Einekoer’ een dagje
mee bij ons in de klas. We beginnen elke dag met een kwartiertje inloop, waarbij de kinderen met ontwikkelingsmateriaal aan het werk zijn. Tijdens de inloop
plannen de kinderen op het takenbord waar ze die dag mee aan de slag willen gaan. Wanneer
ze aan het eind van de dag kijken naar hun taken die klaar zijn, dan plaatsen ze daar een magneetje in de kleur van diezelfde dag. Zo bepalen ze zelf de volgorde bij het maken van hun werk
en dat geeft de kinderen de vrijheid maar tegelijk ook de verantwoordelijk voor hun eigen werk.
In het daltononderwijs is de begeleiding van de leerkracht erop gericht de kinderen verantwoordelijk te laten voelen voor het eigen leren en dat begint op deze manier al bij de kleuters. Na de inloop ruimen we alles op en bespreken we in de kring wat voor dag het is, hoe de dag er verder uit
ziet en komen de Bijbelverhalen en liedjes aan de orde. Ook is hier ruimte om het één en ander
met elkaar te delen. Dan is het tijd om aan de slag te gaan met ieders eigen werk. De kinderen
worden uitgedaagd om hun leertaken zelf tot een goed einde te brengen. Dat betekent dat de kleuters ook al bezig zijn met probleemoplossend denken. Wanneer ze iets nodig hebben of wanneer
iets even niet lukt, wordt de vraag eerst bij hen zelf neergelegd. Hoe kun je dat oplossen? Wat kun
je daaraan doen?
Je ziet dat de meeste kleuters hier in het begin even aan moeten wennen maar het daarna ook al
snel leren oppakken. Ze zien de andere kleuters het zelf doen, ze pakken zelf wat ze nodig hebben en ze ruimen zelf weer op. Het is niet altijd zo dat je alles maar zelfstandig kunt doen, je hebt
in deze maatschappij ook de hulp nodig van de ander. In het daltononderwijs is ook samenwerken
een belangrijke pijler. Bij de kleuters hebben we daarom de ‘maatjes’. Wanneer het even niet lukt
om je jas dicht te krijgen of als je even hulp nodig hebt bij het maken van een werkje mag je daarvoor je maatje vragen. Samen met je klasgenootje en de leerkracht leren de kleuters met elkaar om
te gaan, dat ze van elkaar kunnen leren en dat ze een ander kunnen helpen.
Het thema van de afgelopen weken bij de kleuters was ‘bouwen’. Er zijn heel wat vakmannen en
vrouwen bij gekomen als je het mij vraagt. Er werden namelijk veel gebouwen afgebroken maar er
is ook weer een mooi nieuw dorp ‘Gytsjerk’ op de kaart bijgekomen. De kinderen hebben geleerd
wat er allemaal in een gereedschapskist zit en wat je allemaal met boormachine, moersleutel, verfkwast en noem maar op, kunt doen. In de klas heeft een schilder verteld waarom hij altijd witte kleren aan heeft en we weten nu alles van het opbouwen van een nieuw huis. Ja, de kleuters van
groep 1/2 weten precies hoe Gytsjerk er over een paar jaar uit komt te zien. Als echte architecten
15

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

De Einekoer
zijn ze aan de slag geweest met bouwtekeningen. Let maar op, over een paar jaar ziet Gytsjerk er
heel anders uit want deze kleuters weten wat ze moeten doen, deze kleuters zijn de toekomst!
Baukje Vaatstra, Ichthusschool

Verandering van tijdperk
Iedere maand hebben we op de Thrimwaldaschool een koffieochtend.
Directeur Froukje Olijve zet koffie & thee klaar en ouders kunnen aanschuiven. Even in een ongedwongen sfeer nieuwtjes delen en bijpraten.
Even uit de hectiek van de drukke schema’s.
Kennelijk waren er in januari toch veel ouders met
drukke schema’s, want uiteindelijk deden we maar
met z’n drieën een bakkie. Het is een fenomeen van
onze moderne tijd denk ik, iedereen is druk en gestrest en heeft te weinig tijd. De moderne maatstaven
zijn veelal gericht op prestaties en de hele dag ‘moeten’ we van-alles-en-nog-wat. We worden overladen
met indrukken en we moeten goed kunnen schakelen zodat we met veranderingen kunnen omgaan
en ontwikkelingen kunnen bijhouden. Je zou er maar zo gillend gek van kunnen worden…
Die veranderde samenleving is ook één van de belangrijkste redenen voor de invoering van het
continurooster. Het past beter bij de tegenwoordige dagindeling van werkende ouders, en biedt
het hoofd aan de invloeden van de complexe maatschappij. Het belangrijkste voordeel van het
continurooster is dat het rust in het programma brengt. De kinderen blijven beter in het leerritme en
zijn minder afgeleid. Met minder afleiding kunnen ze meer geconcentreerd werken en dat zorgt
dan weer voor betere resultaten. Bovendien ervaren ook de leerkrachten meer rust en houden ze
meer tijd over voor andere taken. Rust, duidelijkheid en structuur dus. Klinkt een beetje zoals het
traditionele Rust, Reinheid en Regelmaat, maar dan in een nieuwerwetse jas gestoken.
Hoe dan ook, kinderen hebben een stevige basis nodig
om in dit tijdperk van veranderingen in balans te blijven. Op de Thrimwaldaschool vinden we het belangrijk
daar bewust mee om te gaan, de tijd te nemen om aandacht voor elkaar te hebben en met elkaar in verbinding te staan. Het continurooster geeft daarin houvast
en levert daarmee hopelijk een bijdrage aan de verandering van een tijdperk.

Hadewych van der Kooi
Secretaris OuderVereniging Thrimwalda
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Renie Jouta
Rinia van Nautaweg 63
9061 AD GYTSJERK
(058) 256 31 51
info@joutacoaching.nl
www.joutacoaching.nl

jouta coaching

Coaching
rond
thema’s als

De Einekoer

TONEELVERENIGING SABEARE
Wij zijn sinds oktober 2015 weer druk bezig te repeteren in Kafee It Wapen fan Fryslân om voor
2016 het stuk Oe Griis te spelen. Sabeare viert dit
jaar haar 15-jarig jubileum!
Op de woensdag- en vrijdagavonden wordt er gerepeteerd. We zijn al een heel eind op weg om een
spetterend stuk voor jullie neer te zetten. Het is zeer
de moeite waard om een kijkje te komen nemen bij
dit fantastische toneelstuk. Zoals gewoonlijk wordt er
in het Fries gespeeld en ……..!

Komt allen!!! De data’s en tijden zijn:
Vrijdag
1 april 2016 om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur)
Zaterdag
9 april 2016 om 20.00 uur (zaal open om 19.15 uur)
Zondag
10 april 2016 om 15.00 uur (zaal open om 14.15 uur)
Het wordt gespeeld in Prorege te Oentsjerk.

Attentie Attentie!!!
Voorverkoopkaarten zijn op maandag 21 maart en dinsdag 22 maart te verkrijgen in Prorege te
Oentsjerk tussen 19.30 uur en 21.00 uur of telefonisch bij Greetje Rijpma (0639644215).
De prijzen zijn voor volwassenen €9,- stipers €7,- en kinderen t/m 15 jaar €5,- en stipers €4,Groetjes Sabeare!
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Dé plek voor
paardenliefhebbers
met een beperking
& dagbesteding
in een agrarische setting

Paarden en meer
Wij hebben ervaren dat de wisselwerking tussen paarden en mensen met een beperking erg waardevol is. Daarom hebben we een concept bedacht waarin het voor meer mensen met een beperking mogelijk is om deel te nemen aan allerlei paarden activiteiten.
Bûtenút organiseert en begeleidt paardenactiviteiten welke geïntegreerd zijn in de dagbesteding.
De dagbesteding bestaat uit het verzorgen van de paarden. Tijdens de dagbesteding wordt ook
huifbed-rijden, mennen en paardrijden georganiseerd onder professionele begeleiding. Af
en toe is er de mogelijkheid om een buitenrit of een ritje met de, voor rolstoelen aangepaste, huifkar te maken. Er is bij deze paard gerelateerde activiteiten de mogelijkheid om daarvoor de indicatie dagbesteding te gebruiken. We integreren deze activiteiten namelijk in een zorgdagdeel
en/of dagdelen. Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid een afzonderlijke les af te nemen.
Bûtenút werkt volgens PGB en ZIN en het hangt van de hoogte van de vergoeding af of de deelnemer nog een eigen bijdrage moet betalen. Op Bûtenút is er ook plek voor mensen die geen affiniteit hebben met paarden maar wel met agrarische werkzaamheden in de buitenlucht.
Voor wie
Wij kunnen jongeren en volwassenen met een beperking een betekenisvolle daginvulling geven
waarbij ieder op zijn/haar eigen manier een bijdrage kan leveren aan de werkzaamheden ongeacht beperking of niveau. Of het nu gaat om mensen met gedragsproblematiek of om mensen die
behoefte hebben aan een gestructureerde daginvulling of mensen die graag zo zelfstandig mogelijk willen werken, iedereen kan bij ons terecht voor een fijne daginvulling.
20
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Op Bûtenút bieden wij ook zaterdagopvang voor volwassenen, jongeren en kinderen vanaf
tien jaar. De zaterdagopvang staat geheel in het teken van paardrijd-activiteiten en verzorging van overige boerderijdieren.

Activiteiten
 Paard gerelateerde activiteiten zoals borstelen, voeren, binnen- en buiten zetten, hoeven krabben, longeren maar ook paardrijden, mennen en huifbed-rijden.
 Tuinwerkzaamheden zoals grasmaaien, snoeien, onkruid wieden en werken met de bosmaaier.
 Werken en oogsten in de moestuin.
 Verwerken van haardhout (zagen, kloven en stapelen).
 Dierverzorging zoals schoonmaken van de dierverblijven en de paardenboxen, voederen van
de dieren en overige verzorging.
 Huishoudelijke werkzaamheden zoals schoonhouden van de kantine en keuken, koffietafel
klaarzetten en afwassen.
 Verpakken van voer voor de plaatselijke dierenspeciaalzaak.

Informatie: 06-45454313 / 06-40819334
www.butenut-oentsjerk.nl
Facebook: Paard- en dagbesteding centrum Bûtenút
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Kaashandel v.d. Wal - Garyp - Tel. 0511 52 15 50
Hoog in kwaliteit, laag in prijs.
Ruime sortering binnen- en buitenlandse kaassoorten.
Ook zijn wij ruim voorzien van dieet-soorten.

ALLES 1e SOORT EN VERS VAN HET MES

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

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

verhuur
Minikraan
!!
cm breed
vanaf 70

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

INZAMELING OUD PAPIER
Vrijdag 18 maart en zaterdag 19 maart
Vuistregels om het inzamelen zo eenvoudig mogelijk te maken: bundel het papier, doe het in
dozen (géén plastic zakken) en plaats het aan de straat. Tempex of ander plastic materialen
worden niet meegenomen! Op straat: Wilt u het papier zoveel mogelijk op de containerplaatsen bijeenzetten? Bij de container: het papier zo ver mogelijk achterin opstapelen. Dit
bespaart de oud papierinzamelaars (vrijwilligers) enorm veel werk.
Bij slecht weer vragen wij u het papier NIET EERDER dan de aangegeven tijd
(vrijdags vanaf 17.00 en zaterdags vanaf 9.00 uur) buiten te zetten. Nat papier
is moeilijk te verplaatsen! Wij willen u ook vragen het papier in uw straat zoveel mogelijk bij elkaar te zetten, dit is voor de papierinzamelaars makkelijker.
23
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JARIGE VROUWEN VAN NU
AFDELING GIEKERK HULDIGT JUBILARISSEN
Tijdens de jaarvergadering, op donderdag 28 januari in de Statenseal van Heemstrastate te
Oentsjerk, werden vier jubilarissen van de Vrouwen van Nu afdeling Giekerk gehuldigd door
voorzitter Wytske van der Werff-Miedema. Het ging om de dames: Akke van der Helm-Dorenbos,
Antsje van Keimpema-de Hey, Froti Sikma-Smeding en Line van der Let-Terpstra, allen 50 jaar lid.
De voorzitter speldde iedere jubilaris de speld op en bood hen een boeket bloemen aan.
Mevrouw Janke van der Meer-van de Beek is ook 50 jaar lid, maar was deze avond door ziekte
helaas niet aanwezig. Niet alleen de leden vierden hun jubileum, ook de afdeling Giekerk zelf is
jarig. Dit jaar bestaat de afdeling 85 jaar. Op 22 april wordt dit met een groot feest gevierd in
Stania State met een diner en een optreden van Inez Timmer met de voorstelling Lili Marleen.

Op de foto ziet u de vier jubilarissen
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Notenpasta’s
noten en
zuidvruchten

Kloosterman
Reform- en
Natuurvoeding
R. v. Nautaweg 35, Gytsjerk
058 - 256 12 82

openbare
bibliotheek
OPENINGSTIJDEN:
Maandag: 15.00-20.00
Woensdag: 15.00-18.00
Vrijdag:
10.00-12.00
en
15.00-20.00
Kijk ook eens op
www.sbmf.nl
S. Kloostermanstrjitte 6
9061 BE Gytsjerk
Tel. 058 256 26 11
Verlenglijn 0900-3450345
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Online kansen benutten
Website ontwikkeling & online marketing

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

www.basticom.nl
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SLINGER OM ’E SLEEF
Dan krijg je de slinger om ’e sleef en moet je een keuze maken uit zo veel
lekkere recepten. Koken is steeds meer een hobby van mij geworden en ik
mag graag nieuwe recepten proberen. Daarbij maak ik zo weinig mogelijk
gebruik van zakjes en potjes. Ik heb gekozen voor een recept waar je jong
en oud blij mee kunt maken en kunt variëren naar eigen smaak.
Broodje hamburger
Benodigdheden - Voor 4 hamburgers:
500 gram ongekruid rundergehakt
Paneermeel
4 Italiaanse bollen
Tomaat
Komkommer
Kruidenmix hamburger:
alle kruiden een halve theelepel
Peper
Pikante paprikapoeder
Knoflookpoeder
Scheutje worcestersaus
1 theelepel bruine suiker
Voor de saus:
Fritessaus of mayonaise
1 theelepel mosterd

1 ei
½ ui
IJsbergsla
Augurk

Zout
Gerookte paprikapoeder
Foelie
Scheutje tabasco
Scheutje ketchup

Ketchup
½ fijngehakte ui

Bereiding:
Meng het gehakt met de kruiden, ei en paneermeel goed doorelkaar. Vorm er vier hamburgers
van. Ik gebruik hiervoor een hamburgerpers (ooit voor 1 euro bij Joustra gekocht). Snijd de halve
ui in halve ringen. Verwarm de Italiaanse bollen ondertussen even in de oven. Snijd de komkommer, tomaat en augurk in dunne plakjes. Meng de mayonaise, ketchup, mosterd en fijngehakte ui
door elkaar.
Bak de hamburgers in een koekenpan, grillpan of straks in de zomer op de BBQ. Eventueel kun je
op het laatst een plakje kaas en/of bacon toevoegen. Snijd de Italiaanse bollen doormidden en
besmeer de onderste helft met een laagje saus. Leg er wat sla, tomaat, komkommer en augurk op
en vervolgens de hamburger. Leg op de hamburger nog een beetje tomaat, komkommer en augurk
en een lik saus en bedek met de bovenkant van de bol.
Lekker smikkelen, Jitty Maurits
Ik geef de sleef door aan Eric Tanahatoe.
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TUINKOORTS
Nu koning winter is vertrokken en de laatste sneeuwvlokken weer in het hoge noorden blijven, maken alle tuinliefhebbers zich weer op voor het komende seizoen. De natuur begint weer tot leven te
komen, de knoppen van de bomen en de eerste lenteboden proberen langzaamaan tevoorschijn te
komen. Tuinliefhebbers krijgen dan een apart gevoel van binnen, ik noem het maar even “tuinkoorts” het is niet in woorden uit te drukken. Als een niet tuinder je vraagt hoe dat voelt dan heb
je niet een pasklaar antwoord, eigenlijk moet je zelf een kavel op de tuin huren om dat gevoel ook
te krijgen. De tuinkoorts kost niets en is bij de huur inbegrepen.
Overal op de tuin zie je ze spitten en bemesten, we zullen onze te kweken groenten weer een
goede ondergrond mee geven, het zal ze niet ontbreken aan liefde en aandacht. Sommigen van
ons die thuis een broeikas hebben of een brede vensterbank zijn in februari al begonnen met pootgoed te zaaien. Je zou haast denken dat ze er een wedstrijd van maken om als eerste maar weer
wat in de zwarte grond te stoppen, maar o wee, het spreekwoord zegt niet voor niets; “april doet
wat hij wil”. Het is net of koning winter ons soms nog een steekje wil nageven en dan staan de
eerst zo vrolijke plantjes op een goede morgen er slap en lusteloos bij.
Aardappels die eerst zo vrolijk het jonge groen laten zien geven zich dan helemaal gewonnen.
Hier en daar hoor je dan; heb jij de bruine bonen en de sperziebonen al gezet, dan is het al weer
begin mei en nu worden de meeste tuinders heel onrustig. Ook nu geldt er weer een bekend
spreekwoord; “geduld is een schone zaak”. Bonen zaaien is een dankbaar iets, ik verbaas mij er
ieder jaar weer over hoe uit één enkele sperzieboon, snijboon of bruine boon, tientallen ja, zelfs
honderden nieuwe bonen tot ontwikkeling komen, bonen doen niet aan geboortebeperking maar
produceren volop. Zij hopen dat allerlei insecten maar vooral de hommels bij hun bloempjes op
bezoek komen en krijgen dan gratis als beloning lekkere honing terug voor hun hommelkinderen.
In de composthoop is het een leven van je welste, bacteriën, wormen, kevers, schimmels en muizen, iedereen doet z’n uiterste best om een graantje mee te pikken van ons tuinafval, dat weer
door die noeste werkers wordt omgezet in vruchtbare compost, zo gaat er niets verloren. Eigenlijk
zou je al deze helpers moeten bedanken voor hun werk, dat kan door er voor te zorgen dat er
geen gif in het tuinafval terecht komt, daar hebben ze een verschrikkelijke hekel aan en sommige
van die noeste werkers gaan er ook dood aan. Tuinders zelf beleven heel veel plezier op de tuin,
er zijn er die komen en gaan al fluitend, ze doen erg hun best om boven het gezang van de vogels, in de grote eikenbomen langs de singel, uit te komen.
De grote bonte specht is een trouwe buur die ons regelmatig zijn gehamer laat horen, hij valt ook
goed op door zijn felle rode kleur in combinatie met wit en zwart. Niet alle vogels zijn zo welkom
als de specht, bij voorbeeld de houtduif en de roek, zij lusten ook wel lekkere malse groente, favorieten zijn de sla en de boerenkool.
Tot slot wil ik u als lezer graag laten weten dat er niets lekkerder is dan je eigen verbouwde groenten en fruit, en de tuinkoorts is een prettige ervaring. (tuin huren? bel 058-2563948)
Eigenlijk is de volkstuin één groot wonder, waarover je alleen maar versteld kunt staan.
Een Singelwrotter.
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Timmer- & Afbouwbedrijf

P. Bakker

- Verbouw

- Nieuwbouw

- Onderhoud

- Badkamers

- Tegelwerk

De Barte 2, 9061 DK Gytsjerk
Tel. 06 - 50 52 04 04
Tel./Fax. 058 - 256 33 99
timmerbedrijfpbakker@chello.nl
www.timmerbedrijfpbakker.nl
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DE PEN
Even voorstellen. Mijn naam is Nadja en ik ben de zus van Madeleine (die van dat
‘meiden’ kippenhok op de Waling Dykstra). Het heeft zo zijn voordelen om in hetzelfde dorp te wonen als je zus. Ik ben blij dat onze kinderen samen opgroeien en
onderling al een hechte band hebben. Ik woon in de Simke Kloostermanstraat met
mijn man Johan, twee pubers en onze hond Djenna, de Zwitserse Herder. Om privacyredenen willen de pubers niet met naam en toenaam in de Einekoer. Eén gaat in Bergum naar
school en de ander in Leeuwarden.
Johan en ik zijn allebei opgegroeid in Hardegarijp. Wij vonden Hardegarijp niet bij ons passen
en wilden graag verhuizen naar een meer dorps plaatsje. Inmiddels wonen wij nu dik zes jaar met
veel plezier in Gytsjerk. Ik heb de afgelopen vijf jaar Logopedie gestudeerd aan de Hanze
Hogeschool in Groningen. Afgelopen augustus ben ik afgestudeerd. Veel mensen associëren logopedie meteen met het werken met kinderen en/of met stotteren. Logopedie omvat meer dan taalspraakproblematiek. Het gaat over communicatie in zijn breedste vorm en over kauw- en slikproblemen bij kinderen, volwassenen en ouderen. Ik heb een jaar stage gelopen bij Pasana waarbij
ik me vooral bezighield met diagnose en behandeling van taal-spraakproblemen als gevolg van
een beroerte. Dit is ook precies de doelgroep waarmee ik het liefst werk. Momenteel doe ik een
applicatie IG (verpleegtechnische handelingen) bij mijn oude diploma Verzorgende omdat er op
logopedisch gebied in de zorg te weinig vacatures zijn in Friesland. Gelukkig mag ik af en toe invallen op de afdeling logopedie in Dokkum en blijf ik wat feeling houden met mijn vak.
Johan is erg happy met zijn baan als hoofduitvoerder bij A.Hak Leidingbouw. Het enige nadeel is
dat zijn werk is waar de projecten zijn, veelal door heel Nederland waardoor hij vaak doordeweeks van huis is. Zoals Madeleine in haar verhaal al
zei, komen wij uit een sportieve familie. Ik loop al jaren,
maar het is niet mijn passie. Ik loop voor de conditie en
om op gewicht te blijven. Mijn passie is Friese paarden.
Ik houd van de natuur, dieren en avontuur. Het liefst rijd
ik op een Fries paard door het bos. Dit doe ik dan ook
wel eens met vriendinnen en schoonzus. Ook dit is een familieding uit de familie Rijskamp, liefde voor dieren en
met name het Friese paard. Johan heeft inmiddels ook interesse gekregen voor het Friese paard. Ik
heb hem er zelfs al op gekregen! Johan’s passie is mooie dingen maken van hout en klussen. Zo
heeft hij dit huis in de afgelopen zes jaar flink opgeknapt. Hij en zijn vader zijn echte klussers en
perfectionisten. Ik hoef mij dan ook geen zorgen te maken over het huis! Wij hopen ergens in de
toekomst een huis te bemachtigen met een erf en een stukje land. Ik zie het al voor me, een paar
mooie grote bruine kippen, de hond en een mooi Fries paard!
Ik geef de pen door aan Elly!
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SOLDAAT

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

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

VOOR ’N HEERLIJK STUK BOERENKAAS GAAT U NAAR

Ka

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

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

Voor al uw bloemwerk

Bloemenboetiek
F.C. van Vliet
Rinia van Nautaweg 44c - Gytsjerk
Tel. 058 256 14 82
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Gytsjerkster foto’s fan destiids - opropfoto’s

Dizze kear twa opropfoto’s
Op de iene steane twa jonges, dy’t op it
skoalpein oan ’t knikkerjen binne, wylst in
tredde tasjocht. It is by de âlde iepenbiere
skoalle yn ‘e fyftiger jierren.

De oare foto is in
skoalreiskefoto,
makke op it strân
fan Amelân,
ek yn ‘e jierren
fyftich.
Wa is bekend
mei de
persoanen op
beide foto’s?
Dirk Laverman

dirklaverman@hotmail.com
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KUNST IN DE KERK 2016
Ook in 2016 vindt er weer een expositie van werk van diverse amateurkunstenaars plaats, uitgaande van de Protestantse Gemeente Trynwâlden. Maar iedereen uit de Trynwâlden kan meedoen. Zeker als bezoeker. Deze keer wordt de tentoonstelling georganiseerd in de Mariakerk aan
de Wynzerdyk in Oentsjerk.
Het thema is dit jaar ’grenze(n)loos’. Dat kan de inhoud hebben van ’boven de grenzen uitstijgen’
of het verlangen daarnaar. Elke amateurkunstenaar haakt daar op in, in een tekst, gedicht, blog,
schilderij of tekening, een bloemstuk of quilt, met hout, steen of metaal. Zelfs met wol kun je aan de
slag. In de week van 14 maart a.s. worden er presentaties gehouden in deze mooie kerk.
Dinsdag: orgelspel;
Donderdag: voordracht- poëzie van Willem Abma;
Vrijdag: piano en solozang;

Woensdag: fluitgroep;
Zondag: orgel en trompet

In de week van 21 maart a.s. worden er drie vespers gehouden door de oecumenische werkgroep
Trynwalden (OWT) tussen 19.30 en 20.00 uur.
De openingstijden: van 14 tot en met 23 maart tussen 16 en 18 uur en 19 en 21 uur. Op zaterdag 19 maart van 15 tot 17 uur. Op zondag 20 maart van 14.30 tot 16.00 uur. Dan is er ook
muziek via het orgel en de trompet. De expositie wordt door de voorbereiders geopend op maandag 14 maart om 19.30 uur. U bent welkom. De toegang is vrij. Koffie, thee en frisdrank staan
klaar. Let ook op de posters die in de diverse dorpen hangen.
Namens de voorbereiders,
Tjitte Wierdsma

INEZ TIMMER
Lili Marleen, eeuwfeest van een schuldig lied:
Het muzikale theaterverhaal
Treedt op in het Roodkerkje
Zondagmiddag 20 maart 2016
Aanvang: 15.00 uur
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Rinia van Nautaweg 44-D Gytsjerk
Tel. 058 256 11 61

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

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

G. Terpstra

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

Tjikke Krijgsman
Waling Dykstrastrjitte 13
9061 BL Gytsjerk
058 - 288 64 99
06 - 22 62 74 92
tjikke@pedicurekrijgsman.nl
www.pedicurekrijgsman.nl
medisch pedicure en
specialistisch voetzorg verlener
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BIJNA WEER
BUITEN ZWEMMEN!
Op zaterdag 30 april opent zwembad De Sawn
Doarpen haar baden weer! Van 10 tot 17 uur is iedereen van harte welkom de eerste baantjes te trekken.
De toegang is deze dag gratis. Voor de jeugd wordt
een spelcircuit uitgezet en worden mooie prijzen uitgereikt. Nadere informatie over deze dag, het
aanschaffen van abonnementen en andere activiteiten vindt u in april op de websites, de gemeentelijke pagina in de Actief, in de huis-aan-huis folder en op de posters.
De nodige voorbereidingen worden nu al weer getroffen. Zo moet het zwembad voor de start van
dit seizoen schoongemaakt worden. Op zaterdag 2 april a.s. vanaf 9.30 uur willen we met zo
veel mogelijk mensen de baden, de perrons, de kleedruimtes, het sanitair en de zonneweide gereed maken. Uiteraard wordt er op deze dag ook goed voor de inwendige mens gezorgd!
Opgave kan via info@laattrynwaldenzwemmen.nl of bij één van de bestuursleden
(zie www.laattrynwaldenzwemmen.nl)
Wilt u/ wil jij ook helpen met de schoonmaak en/of de activiteiten in het voor- en naseizoen of tijdens de zomervakantie (bijvoorbeeld in het kader van de maatschappelijke stage)? Dan horen wij
dat natuurlijk ook graag!
Op zondag 15 mei 2016 bestaat ons zwembad veertig jaar! We willen dit niet ongemerkt
voorbij laten gaan! Heeft u foto's, documentatie, leuke anekdotes? Laat het ons weten!
Tot gauw ziens in het zwembad!
Badpersoneel De Sawn Doarpen en bestuursleden SWIM!

Let op!
De sportiefste wandeling van Gytsjerk e.o.
staat alweer gepland.

Poddeloop

Op 15, 16 en 17 juni 2016 is de
Noteer in je agenda
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#OMDATHETKAN
Helaas missen er vaste rubrieken in de Einekoer en daarom leek het mij leuk om af en toe een verhaal te delen over mijn leven… Waarom? #omdathetkan!
Elke dag vroeg van bed, kindjes in de kleren en de broodjes moeten gesmeerd worden.
Het blijft toch even wennen…. Broodjes om direct op te eten, broodjes om mee te nemen naar school.
Het fruit moet gesneden worden en ook de limonade en de yogi moeten mee in aparte bekers.
Ik denk dat iedereen de stress van de ochtend herkent.
Elke dag weten we eigenlijk wel wat de ochtend gaat
brengen maar toch loopt het vaak anders dan je verwacht. Wakker worden is NOOIT leuk en ook aankleden
en broodje eten is soms heel lastig.
Wij verwennen onze meiden, met het smeren van het
brood. Nadeel is dan weer, dat je het ook vaak niet
goed doet! Meer boter, weinig boter, in tweeën gesneden of toch liever in 4 stukken.
Schiet nu op, Eet nou door, Kom op, tandenpoetsen,
Schoenen aan doen, Geen ruzie maken!
Jullie kunnen mij niet vertellen dat het in veel gezinnen
niet hetzelfde gaat… Ik voel me soms net een politie
agent. Alleen geven veel ouders het niet eerlijk toe!
Waarom niet? We weten toch allemaal dat er geen
boekje is over opvoeden, elk kind anders is en liggen we
niet allemaal liever wat langer op bed?
Ik moet zeggen, dat ik ook vaak erg moet lachen [in mijn hoofd uiteraard, want om je kind lachen
is pedagogisch niet verantwoord] Het zijn van ouders is nog niet zo gemakkelijk. Kinderen moet
[mag] je echt alles leren. Want hoe poets je nu tanden? Hoe doe je de shampoo goed in je haar
zodat alles schuimt [NEE, niet alleen boven op je hoofd], hoe droog je je hele lichaam goed af en
hoe borstel je nu die lange haren?! Dat…. Dat leren ze niet op school.
Mamaaaa, papa had de broodbakjes verkeerd om gedaaaaaaan!
The Joy of life
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Team

Verpleging en verzorging thuis,
ook in uw dorp.

Trynwâlden e.o
tel. 06 - 83799488

De Einekoer

AGENDA
MAART 2016
2
10:00
8
9:30
9
10
12
14
14-23

VvN
VvN

14:00
19:30
20:00
19:30
16:00 - 18:00
19:00 - 21:00
19
15:00 - 17:00
20
14:30 - 16:00
21/22 19:30 - 21:00
15
9:30
16
19:45
20
15:00
23
19:30
23
14:00
2-apr 9:30

VvN

VvN
VvN
VvN

Kofjemoarn 55+
Frouwedei Kofjemoarn
Weareldwinkel
Ouderensoos
Breidkafee
Sellekonsert
Opening Kunst in de Kerk

Heemstrastate te Oentsjerk
Wapen van Fryslan
Ontmoetingskerk te Oentsjerk
Wapen van Fryslan
Ontmoetingskerk te Oentsjerk
Mariakerk - Oentsjerk

Kunst in de Kerk
Mariakerk - Oentsjerk
Kunst in de Kerk
Mariakerk - Oentsjerk
Kunst in de Kerk
Mariakerk - Oentsjerk
Voorverkoop kaarte Sabeare
Pro-rege Oentsjerk
Breidkafee
Wapen van Fryslan
’Hoedje op, Hoedje af’ Wil Gorter Einekoer Ryptsjerk
Inez Timmer
Roodkerkje
Breidkafee ‘Eierwarmertjes maken’ Wapen van Fryslan
Ouderensoos
Ontmoetingskerk te Oentsjerk
Zwembad gereed maken
Zwembad
opgave info@laattrynwaldenzwemmen.nl

Let op! 15,16,17 juni staat de sportiefste wandeling van Gytsjerk eo weer gepland.

Valt Pasen in maart,

dan trekt hij een slechte kaart.
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VOOR ERFAANLEG ROND
UW WONING OF BEDRIJF
Ook verkoop van materialen zoals:
- betontegels
- straatzand
- betonsteen
- teelaarde
- opsluitbanden
- gebakken steen

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

De Einekoer

PREEKROOSTER
dag datum
zo
zo
wo
zo
zo

ma
di
wo
do
do
vr
vr
za
zo
zo
zo

tijd

28-02 09.30
09.30
06-03 09.30
11.00
09-03 19.30
13-03 09.30
09.30
20-03 09.30
10.00
16.00
19.00
21-03 19.30
22-03 19.30
23-03 19.30
24-03 15.00
24-03 19.30
25-03 15.00
25-03 19.30
26-03 21.00
27-03 09.30
03-04 10.00
03-04 11.00

plaats

voorganger

bijzonderheden

Aldtsjerk
Mariakerk Oentsjerk
Ontmoetingskerk
Readtsjerk
Mariakerk Oentsjerk
Gytsjerk
Mariakerk Oentsjerk
Ontmoetingskerk
Heemstra State
Ontmoetingskerk
Mariakerk Oentsjerk
Mariakerk Oentsjerk
Mariakerk Oentsjerk
Mariakerk Oentsjerk
Heemstra State
Aldtsjerk
Heemstra State
Ontmoetingskerk
Mariakerk Oentsjerk
Ontmoetingskerk
Ontmoetingskerk
Wyns

I. Verburg
T. Reichman
I. Verburg
I. Verburg
D. Geertsma
H. Vlasman
G. v.d. Galiën
H. Vlasman
A. Veurman

3e zondag 40-dagentijd
4e zondag 40-dagentijd
biddag, frysk
5e zondag 40-dagentijd
Palmpasen

JOP Gospelband
H. Vlasman
vesper
OWT
vesper OWT, kunst in de kerk
OWT
vesper OWT, kunst in de kerk
OWT
vesper OWT, kunst in de kerk
H. Vlasman
avondmaal
I. Verburg
avondmaal
G. v.d. Galiën Goede Vrijdag
I. Verburg
Goede Vrijdag
OWT, I. Verburg paaswake
H. Vlasman
Pasen
H. Vlasman
Knoop in je zakdoek
D. Geertsma

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

‘Een man in de midlifecrisis lijkt op een kind

dat met Pasen nog sinterklaascadeautjes verwacht.’
Hedda Hopper
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LOONWERK
GRONDWERK
KRAANVERHUUR
* levering tuingrond en (woud)zand
* (mini)kraan verhuur

* leveren en aanbrengen van drainage
Gytsjerk
Canterlandseweg 48
9061 CD Gytsjerk
Postbus 37
9062 ZH Oentsjerk
Tel. 058 256 14 93

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