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



FAN ’E REDAKSJETAFEL
Wer wolle wy it dizze kear oer hawwe? Elke wike barre der wol ûnderskate
foarfallen.
In pear belangrike saken kinne der apart neamd wurde.

As earste de útfierings fan ‘Oegriis’, in toanielstik dat ‘Sabeare’ op ‘e planken setten hat. Dit is in
grut súkses wurden; 300 besikers hawwe it toanielstik bywenne. In boppeslach foar ‘Sabeare’ en
harren spilers. It 15-jierrich bestean fan dizze toanielferieniging is gewoan goed slagge. Mear
lêze jo hjiroer op in oar plak yn dit krantsje.

Mar der is noch mear bard en dat sil ek noch efkes neamd wurde. It keapsintrum fan Gytsjerk, soe
it der no “echt” fan komme? De earste peal stiet der al, mar binne de oaren ek ûnderweis? Jimme
kinne it lêze yn it stikje fan Doarpsbelang, ek yn dizze Einekoer.

Ek noch in pear sportive aktiviteiten: de âlvestêdentocht en de Poddeloop; alle ynformaasje dêroer
kinne jo fierderop fine. Om mei te dwaan is it in goeie saak dat jo wol sportyf binne.

Dan hawwe wy ek noch it iepenjen fan it teeterras fan Repaircafé ‘Us sa leuk hûs’. Ek dat is fier-
derop te lêzen; efkes sykje, en dan fine jimme alle ynformaasje.

Sa’t elk al heard hat: wy fan de redaksje sykje noch om in inkeling foar help by it redaksjewurk. In
rjochterhân . . . , leafst twa meiwurkers. As dat no realisearre wurde kin dan soe dat fantastysk
wêze. Skilje gewoan nei de foarsitter fan de redaksje en dan komt alles wol yn oarder.

Oant in oare kear!

Ljibbe Hoeksma

De Einekoer

3

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.





Algemene ledenvergadering verplaatst
De ALV zou worden gehouden op 18 mei, maar is verplaatst naar dinsdag 7 juni om 20:00 uur.
De agenda en de stukken publiceren wij op onze website www.gytsjerkaktueel.nl en u kunt ze ook
opvragen bij de secretaris. De vergadering is in Brasserie De Canterlanden. 

Bouwvergunning rond voor winkelcentrum en appartementen
Zoals u wellicht al heeft gelezen in Actief: de vergunning voor het nieuw te bouwen winkelcentrum
is door de gemeente verleend! We gaan ervan uit dat er binnenkort kan worden gestart met het re-
aliseren van de bouwplannen. We denken dat er een hoop publiciteit komt rond het winkelcen-
trum. We zullen daar zo goed mogelijk gebruik van maken en ook via onze website alles wat be-
langrijk is direct naar het dorp communiceren.

Inloopspreekuur
De eerstkomende bestuursvergaderingen van Dorpsbelangen is op woensdag 25 mei. Voorafgaand
aan de bestuursvergadering werd er altijd tussen 19.30 en 20.00 uur een inloopspreekuur gehou-
den waar u klachten, wensen of voorstellen aan het bestuur kunt voorleggen. Er werd weinig ge-
bruik van gemaakt en daarom gaan we de procedure veranderen. U kunt uw vragen telefonisch of
per e-mail bij de secretaris van Dorpsbelangen doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com. 
U hoort dan nader van ons. Wij lichten dit uiteraard ook toe op de ALV.

Ho! net yn’e KLIKO! Nieuws
De actie loopt goed en er wordt extra gas gegeven met leuke activiteiten. Op 14
april organiseerden wij een druk bezochte avond Sikma Groene Vakwinkel, over
thuis composteren en Bokashi maken, samen met de volkstuinvereniging uit
Oentsjerk en niet –zoals vorige maand ten onrechte werd gesuggereerd- met De
Singelwrotters. Het thema van deze maand is textiel. 

Via de website www.gytsjerkaktueel.nl de Einekoer en
het huis-aan-huisblad Actief wordt u van de ontwikkelin-
gen op de hoogte gehouden.

Theo Mulder besprak ‘Levende grond, voedsel
gezond’ en Simone Vos ‘Bokashi maken’
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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



Aandachtig publiek

Repaircafé op 28 mei 2016 tijdens
Trynsrock Op 28 mei van 14:00 tot 16:00 uur –
tijdens Trynsrock -  organiseren wij bij Sá Leuk Hûs het eerste Repaircafé voor de Trynwâlden.
Mensen worden daar geholpen bij de reparatie van kapotte elektrische apparatuur, kleding, fiet-
sen, enzovoort. We zoeken vrijwilligers die handig zijn en kunnen helpen bij de reparaties. 

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft afvaladviseurs aangesteld. Afvalcoaches van de gemeente con-
troleren de afvalcontainers. Daar zijn aan Doarpsbelangen Gytsjerk vragen over gesteld. De afval-
adviseurs werken met kaarten in verschillende kleu-
ren: Groene kaart: geen afvalstoffen in uw
container die er niet in horen; Blauwe kaart: als er
afval in de container wordt gevonden dat geschei-
den had kunnen worden; bijvoorbeeld papier,
groente-, fruit- en tuinafval of textiel. Deze blauwe
kaarten zijn nieuw en bevatten advies over betere afvalscheiding; Gele kaart: als er opnieuw of te-
veel afvalstoffen in de Kliko worden gevonden die gescheiden hadden kunnen/moeten worden;
Rode kaart: als er voor de derde keer afvalstoffen worden gevonden die niet in de container ho-
ren, zal de container niet geleegd worden. De afvaladviseurs registreren de adressen waar zij
kaarten hebben gegeven. Zij kijken of ze iemand thuis treffen om tekst en uitleg te geven en plaat-
sen een blauwe advieskaart. Tijdens de eerste controleactie in Gytsjerk hadden de afvaladviseurs
nog geen beschikking over blauwe kaarten en zijn er daarom direct gele kaarten gebruikt. Bij een
rode kaart wordt de container niet geleegd. Nadat het betreffende afval door u is verwijderd en
gescheiden zal de container de volgende keer geleegd worden. Steekproefsgewijs kunnen deze
containers worden meegenomen voor een uitgebreide controle. Meer informatie op de website van
de gemeente www.t-diel.nl

11-steden wandeltocht op zaterdag 7 mei
Zoals gewoonlijk doet op zaterdagochtend 7 mei, de 11-steden wandeltocht Gytsjerk aan. U
wordt gevraagd om de wandelaars te begroeten en de straat feestelijk aan te kleden. Zij wandelen
door Gytsjerk langs de Rinia van Nautaweg en de Canterlandseweg. Zij hebben de route er na
vijf dagen dan bijna op zitten. De eerste wandelaars worden rond 10:00 uur verwacht. Het zou
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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
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leuk zijn om de wandelaars met een sfeervol muziekje of andere feestelijke vertoningen binnen te
halen en aan te moedigen. www.elfstedenwandeltocht.nl

www.gytsjerkaktueel.nl op zoek naar vrijwilligers
Wij zijn op zoek naar website beheerder(s) die ons team komt versterken! Er is plek binnen het
web team voor iemand die op zoek gaat naar nieuwsartikelen, die relevant zijn voor de website.
Doe je graag iets met computers, websites, social media of met communicatie en lijkt dit je wat?
Stuur dan een mailtje naar contact@gytsjerkaktueel.nl. 

Nijs fan It Beukersplakje: Jantje Beton

Lyts mar smûk leit it moaiste boartersplak fan Gytsjerk, tusken de hûzen fan’e Frisius-, Van Meijer-
en Ulbe van Houtenstrjitte: It Beukersplakje. 
Al jierren wurd der troch de bewenners fan dizze buurt in kollekte rûn foar Jantje Beton. De helte
fan de opbringst komt rjochtstreeks werom by It Beukersplakje. Gytsjerk hat wer romhertich jûn
foar dit doel; de opbringst wie dit jier goed € 836,00 euro, dus mear as €400,00 euro foar de
boarterstún. Eltsenien dy’t jûn hat èn dy’t rûn hat: tige tank! 
In spesjale oprop oan alle minsken dy’t gebrûk meitsje fan ús Beukersplakje, âlders, mar ek pakes,
beppes en gastouders: help ús mei de kollekte yn maart, en/as wurd donateur. It kostet mar in
pear sinten en/as oerkes yn it jier. Sa soargje wy mei elkoar dat ús bern in moai plakje hâlde om
bûten te boartsjen. Sjoch ek ris op ús webstek: www.beukersplakje.nl. 

Freonlike foarjiersgroeten, 
Ut namme fan it bestjoer fan It Beukersplakje
Gezina van der Zwaag (kollekte koördinator)
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Renie Jouta
Rinia van Nautaweg 63
9061 AD GYTSJERK
(058) 256 31 51
info@joutacoaching.nl
www.joutacoaching.nl

Coaching
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Leven
en

Werk
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HOE MOEILIJK KAN HET ZIJN?

In 1997 werd er voor de eerste keer tussen de gemeente Tytsjerksteradiel en Dorpsbelang
Gytsjerk gesproken over een nieuw (winkel)centrum in Gytsjerk. Daarna werden er diverse plan-
nen gemaakt die nooit gerealiseerd werden. Vervolgens bakte woningbouwcorporatie
WoonFriesland er niets van en haakte af en ook de gemeente schoot niet op. Ja, er werd wel het
nodige afgebroken, maar geen nieuwbouw.

In december 2013 leidde dat tot een ludiek protest van de buurtverenging ‘It Ikeblêd’ van de
Canterlandseweg: de dorpsbewoners werden opgeroepen om kerstbomen in het kaalgeslagen
centrum te planten. Daar werd volop gehoor aan gegeven!

Mei 2014 leken de acties succes te hebben. Trots presenteerden vier plaatselijke ondernemers
nieuwbouwplannen. Deze werden enthousiast ontvangen door de dorpsbewoners. Echter weer ge-
beurde er een jaar niet 1. Sterker nog: in mei 2015 werd hetzelfde plan nogmaals gepresenteerd,
nu met de mededeling dat de bouwvergunning voor de bouwvak 2015 zou worden aange-
vraagd. Niet dus, dat werd pas eind 2015 en . . . de bouwvergunning is (nog steeds) onderweg.

Na Woon Friesland en de gemeente laten nu de ondernemers het afweten en nog erger: ze laten
intussen helemaal niets van zich horen. Dat is onverstandig, want daardoor verliezen ze klandizie
en het vertrouwen van de inwoners van Gytsjerk. Dat was na 19 jaar gehannes toch al ver bene-
den nul gedaald.
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“Hoe moeilijk kan het zijn” riep de voorzitter van dorpsbelang Gytsjerk in 2013. Nou
moeilijk dus zo lijkt. Maar ondernemers, zo moeilijk is het niet! Zie maar, wij hebben de
eerste paal al geslagen. Nu jullie de rest nog!

Bestuur  Buertferiening “It Ikeblêd,
Canterlandseweg, Gytsjerk.
31 maart 2016.

Nageleverde tekst van Buertferiening ‘It Ikebléd’: 

Op 4 april j.l. heb ik u bijgaande tekst en foto toegestuurd. In die tekst staat aangege-
ven dat de te verlenen bouwvergunning centrum Gytsjerk nog steeds onderweg is.
Uit recente gemeentelijke informatie blijkt dat die bouwvergunning (omgevingsvergun-
ning) inmiddels is verleend (zie o.a. de gemeentelijke pagina in Actief d.d. 6 april
2016).

De Einekoer
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KARTOEN



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 *
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INZAMELING OUD PAPIER
Vrijdag 27 mei  en zaterdag 28 mei

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 pa-
pier is moeilijk te verplaatsen! Wij willen u ook vragen het papier in uw straat
zoveel mogelijk bij elkaar te zetten, dit maakt het voor de papierinzamelaars
makkelijker. Zet het papier niet achter geparkeerde auto’s.

Jan Annema overleden
Onlangs bereikte ons het bericht dat dhr. Jan Annema is overleden. Dhr. Annema heeft van 1993
tot 1998 in het bestuur van de Einekoer gezeten. Namens het huidige bestuur wensen wij de fami-
lie Annema veel sterkte.

De familie wil u graag via onderstaande tekst op de hoogte brengen.

Op tiisdei 15 maart 2016 is nei in koarte slimme sykte, op 88 jierige leeftiid, ferstoarn 
Jan Annema fan de Ulbe van Houtenstrjitte 19 te Gytsjerk. Lans dizze wei wolle wei alle lid-
maadskappen fan Ferienings wer us Heit en Mem lid fan wiene opsizze. 
Mem wennet yn Bennema State Hurdegaryp.

Fam. Annema



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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Janneke
Mulder - Deelstra

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

BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK

 

 

 

 

, LAMINAARKETP
 

 

 

 

C M    T EN PV AA AT EN PV
 

 

 

 

MEUB S EN TRAPPEN 

uit Gytsj

klussenbe  

oUw allr ro

 

 

 

 

  PEN 

 jerk!

drijf 

ound

 

 

 

 

en legge

asen terr
badkamer, toile  

WE  TEGEL

en, onde  schur
, 

 

 

 

 

 en

sen
en  et, vloer

ERK 

 rhouden  

 

 

 

en herstellen

velbekledingen ge
onderhoud, verbouw 
TIMMERWERKEN 

en en, kleurverenor 

 

 

 

n 

 w 

s.nl
            fo@dieklus.nl

N 

 

 

 

 

 Bel Dieter: 

     06 - 21 50 0   Bel Dieter: 

 

 

 

 

www
e KloostermanstrSimk

    08 72

 

 

 

 

.dieklusw
aat 20 • Gytsjerk • 06 - 21 50 08 72 • info@dieklus.nl str



ROOD ROOD ROOD ROOD ROOD ROOD ROOD ROOD

Rood is een kleur die erg tot de verbeelding spreekt bij veel men-
sen. Het roept soms negatieve gevoelens op in de zin van fout,

stop, negatief saldo en boosheid. Gelukkig zijn er ook heel veel positieve associaties te bedenken
met de kleur rood. Wat te denken van de liefde . . . 

De laatste twee weken voor de meivakantie stonden op de Ichthusschool in het teken van ROOD.
En uiteraard niet op een negatieve manier. In de verschillende groepen is op uiteenlopende manie-
ren aandacht besteed aan de kleur ROOD. In groep 7/8 lag de focus op de liefde. De liefde voor
elkaar als in vriendschap, de liefde voor je familie maar ook de liefde voor je sport of andere hob-
by’s. In groep 5/6 hebben ze het over een andere boeg gegooid. ROOD in de kunsten stond cen-
traal in deze groep. Wat voor kunst in het rood is er te ontdekken, waarom heeft de kunstenaar
bepaalde keuzes gemaakt en uiteraard is er optimaal naar hartenlust geëxperimenteerd met het
maken van rode kunst in verschillende facetten. In groep 3/4 lag de nadruk op de mode en dan
voornamelijk in de kleur ROOD natuurlijk. 

Tot slot hebben de kinderen van groep 1/2 zich gestort op het maken en serveren van allerlei hap-
jes in het rood. En er waren verrassend veel verschillende recepten te bedenken met ROOD.
Alle inspanningen van de kinderen waren op donderdag 21 april te bewonderen door ouders en
andere belangstellenden tijdens de afsluiting van de projectweken. De hele school in het ROOD.
Een prachtig einde van een bijzonder project.

Petra van der Veen

Spelen op het Schoolplein
Regelmatig worden er in de Trynwâlden activiteiten georganiseerd om samen
de leefbaarheid in onze dorpen te verbeteren en te behouden. Denk bijvoor-
beeld aan de Himmeldei afgelopen september in Oentsjerk en Gytsjerk, of

de gezamenlijke Himmel- en Putsjedagen van de voetbalvereniging en korfbalvereniging. En natuur-
lijk onlangs de actie NL Doet, waaraan ook de Thrimwaldaschool meedeed. Op zaterdag 12 maart
jl. heeft een groep enthousiaste ouders het grote plein en het kleuterplein flink aangepakt. Er is hard
gewerkt, zodat alles er weer tip-top netjes uitziet en bovendien was het hartstikke gezellig.
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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



Fantastische initiatieven die allemaal succesvol zijn geweest (en dat ook alleen kunnen zijn!) door-
dat ouders zich verantwoordelijk en betrokken voelen en met plezier samen de schouders eronder
zetten. Geweldig! Naast het kunnen afvinken van de geklaarde klussen levert dit soort samenwer-
ken ook nog eens een enorm gevoel van voldoening op, voor zowel vereniging, dorp of school als
voor de vrijwilligers die zich voor het karwei hebben ingezet.

Wat ontzettend jammer (en dat is een understatement!) is het dan, dat we momenteel op school zo
veel overlast ondervinden van jeugd die in de weekenden en avonduren op en rondom het school-
plein ‘hangt’. Die overlast uit zich voornamelijk in rommel die achtergelaten wordt nadat de bezoe-
kers weer huiswaarts keren. Rommel zoals blikjes, flessen –al dan niet stukgeslagen–, tabaksresten,
plastic verpakkingen, en ja zelfs braaksel . . .

Al met al overschrijdt dit soort gedrag de algemene fatsoensnormen natuurlijk ruimschoots en bo-
vendien zijn de schoolkinderen hiervan ernstig de dupe! Vervelende en soms ronduit gevaarlijke si-
tuaties voor onze kinderen zouden voorkomen kunnen worden wanneer deze rondhangende jeugd
zich wat meer verantwoordelijk voelt voor het eigen gedrag. 

Een schoolplein is bedoeld voor schoolkinderen, een plek waar kinderen onbezorgd en vooral vei-
lig moeten kunnen spelen. Bovendien besteden onze leerkrachten hun tijd veel liever aan de kinde-
ren dan aan het opruimen van glasscherven en andere troep. 

Namens OBS Thrimwalda,
Hadewych van der Kooi

GROEN!!
Over land en in de lucht
Het was een gezellige drukte bij de stoplichten van Swarteweisein. De zon scheen, wat wolken
aan de lucht. Even wachten tot het stoplicht op groen zou springen. Tijd om in de tussentijd even te
kijken of de Rododendrons bij Het Bos van Ypey al dikke knoppen hebben. 
Lachwekkend als er opeens een paar tortelduifjes over de kruising dwarrelen, gevolgd door een
paar dikke ganzen. Ze vlogen naar het noorden. Even later verschijnt er ook een reiger in de lucht.
Doelgericht overstekend naar het park. Een tak in de snavel, druk bezig met de bouwwerkzaamhe-
den voor een nest. Een thuis voor de nieuwe bewonertjes van de reigerkolonie.
Zelfs in de stad kan een kruising heel groen zijn, zij het op een totaal andere manier. 
Going green!! Groen!! 
https://youtu.be/7nI57gjhVd8?list=FL5lHbvPsasgKxWA66sANM9w

Jacqueline Fournier
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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



Sabeare scoort tophit met ‘Oe Griis’

Op 1 april jl. ging in Pro Rege in Oentsjerk de jubileumcomedie ‘Oe Griis’ van Sabeare in pre-
mière. Voor een enthousiaste, volle zaal brachten de spelers en speelsters vol verve de terugblik
op de turbulente jeugd van de inmiddels bejaarde en bedaarde Rypke en Tryntsje uit de
Trynwâlden tot leven. Via liedjes uit de film Grease (inspiratie voor ‘Oe Griis’), decor, objecten en
costumering uit eind jaren vijftig ontspon zich voor hun ogen en voor die van de toeschouwers het
ontstaan en de ontwikkeling van hun prille relatie. 

Door het gebruik van een catwalk tussen het publiek door, verwijzing naar personen en zaken in
Tytsjerksteradiel, ontstond een aanstekelijke wisselwerking tussen spelers en publiek. De ondersteu-
ning met zelf bedachte en zelf opgenomen films gaven extra kleur aan ‘Oe Griis’; het gebruik van
headphones gaf de spelers veel bewegingsvrijheid op het toneel en in de zaal, wat de boodschap
van het stuk zeker ten goede kwam. 

Het klaterende applaus van een geestdriftig publiek na afloop onderstreepte de waardering voor
deze mooie jubileumcomedie ‘Oe Griis’.

Albert Schaafsma
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DE TUINFLUITER

Er bestaat een vogeltje dat de naam “tuinfluiter” heeft gekregen. Ik vraag me wel eens af hoe zou
zo’n naam zijn ontstaan, zou dit vogeltje veel op volkstuinen voorkomen en daarom zo heten, of
gewoon in een achtertuin bij een woning en dat iemand het zo heeft genoemd omdat hij mooi
zou fluiten in zijn tuin? We weten het niet. Op de volkstuin komen veel vogels voor, vooral in de
zomer en eind mei begin juni als de aardbeien rijp zijn, vooral de merels zijn hier gek op.
Wij als tuinders spannen dan meestal een net over de aardbeien en de rode bessen om te voorko-
men dat onze mede tuinbewoners er met de heerlijk rode gerijpte vruchten vandoor gaan. We
gunnen ze natuurlijk wel in paar, maar niet te veel, ze pikken dan alleen het rode gedeelte van de
aardbeien, en de nog groene delen laten ze liggen met als gevolg aardbeien met grote gaten
erin. Dat doen ze meestal ’s morgens vroeg of ’s avonds laat als wij nog op één oor liggen of tele-
visie kijken.
Maar ondanks deze netten zien sommigen toch nog kans om eronderdoor te kruipen en er lekker
van te smullen tot hun buikjes vol zijn en dan terug, maar ho maar, de weg terug is niet meer zo
gemakkelijk te vinden, en dan is er een probleem.
Eerst de kop door het net en dan wil die ook niet terug, en als de echte eigenaar van de aardbeien
er dan ook nog bij komt en ziet wat de zwarte dieven hebben gedaan dan wordt het een probleem.
Meestal moet het net kapot worden gemaakt, want door de vluchtpogingen raken ook de vleugels
nog verward in het net. Ze laten zich niet zomaar vangen en als het dan uiteindelijk toch lukt, dan la-
ten ze onder luid gekrijs ook noch wat uitwerpselen achter als dank voor hun bevrijding.
Misschien is het voor de vogels wel heel normaal om dit zo te doen, wij weten het niet. Bij een en-
kele merel duurt de bevrijding te lang en dat wordt hem dan helaas fataal, erg jammer.
Maar terug naar onze tuinfluiter, volgens de ANWB natuurgids, een effen grauw-olijfbruin vogeltje
zang; lang aanhoudend orgelend, valt op door de lang aanhoudende zang. Deze vogeltjes zie je
bijna nooit, toch zijn ze er wel, ze hebben een hele goede schutkleur en brengen ook geen schade
toe aan de gewassen. Als ze zich laten zien dan zitten ze meestal op het topje van de hoogste bo-
nenstaak om een goed overzicht te houden en hun gezang kan dan het verste klinken. Hun voedsel
bestaat hoofdzakelijk uit insecten, ook insecten die schade toebrengen aan onze gewassen.
Nu zijn er ook nog andere tuinfluiters, deze zijn een stuk groter maar minder bedreigend als de
merels. Fluiten is een uiting van tevredenheid en dat gevoel krijg je meestal op de tuin vooral als
de gewassen in vol ornaat staan om ons rijkelijk te voorzien van wat ze voorbrengen. Ik zou wel
eens willen weten hoeveel verschillende gewassen c.q. groenten er op de volkstuin door alle tuin-
ders gezamenlijk worden gekweekt. In de zaadcatalogus van van der Wal uit Hoogeveen staan
alleen al zo’n 40 soorten sla en zo’n 75 soorten bonen, de biologische nog niet eens meegere-
kend. Laatst sprak ik nog met iemand die at in februari nog van zijn sla, allerlei slasoorten door el-
kaar gezaaid en dan afknippen, een soort snijsla. Ik wist niet dat het bestond. Hij vertelde mij la-
ter dat hij de hele winter verse groente van de tuin at.



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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U, als lezer, kan natuurlijk ook een kijkje nemen bij al dat moois, dat kan op zaterdag 20
augustus a.s. op onze open-dag, of ga eens een praatje maken met een singelwrotter.
MAAR NOG BETER IS OM NU NOG EEN KAVEL TE HUREN. ER ZIJN NOG ENKELE VRIJ!!!!!!
We zullen te zijner tijd nog wel wat van ons laten horen.

Als straks al het zaaigoed weer hun verschillend pronkkleed laat zien dan zijn er ook heel veel ge-
wassen die de tuinders niet zaaien maar volop meedoen met het opgroeien, ja zelfs soms nog
sneller dan onze gezaaide producten, een tuinder noemt dat onkruid, eigenlijk geen goede naam,
hij noemt het zo omdat hij er meer last van heeft dan voordeel. Alles heeft in de natuur een func-
tie. Ja, zelfs het fluitekruid in de bermen van de singel, alleen al bij het in bloei staan van de
prachtig witte schermen kun je volop genieten, en het trekt insecten aan die ook weer nuttig zijn
voor de tuin. Zo zie je maar weer dat het woordje fluiten bij mensen, vogels en kruiden voorkomt.

Een singelwrotter



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

Rode Pastasaus

Benodigdheden:
Pommedori tomaten 1 kilo 1 rode paprika 
Rundergehakt ca. 800 gr of 1000 gram
2 potjes zongedroogde tomaten op olie 
2 uien 3 gedroogde chilipepers
2 of 3 takjes thijm 2 laurierblaadjes
4 tenen knoflook rode wijn
Peper Zout
Dipper tuin van Toscane (Xenos) suiker

In de blender:
Knoflook Gedroogde chilipepers
Zongedroogde tomaten Schepje suiker
Dipper 1 eetlepel Versgemalen peper.
Rode wijn 

Meng het geheel tot een dikke puree. Snij twee uien. Aanfruiten in de olijfolie met een snufje zout.
Daarna mengsel uit de blender mee laten fruiten. Gelijktijdig in een koekenpan gehakt gaar rullen.
En daarna door het vergiet om het overtollig vet af te voeren. Pommedori tomaten fijnmalen in de
keukenmachine met een flinke schep suiker. Alles in een sauspan bij elkaar doen thijm en laurier-
blaadjes toevoegen en laten stoven.

De saus is het best op smaak na een nacht trekken.

Eric Tanahatoe.

Ik geef de sleef door aan Jornt Bonnema.
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WIE EEN RESTSCHULD HEEFT 
KAN VAAK GEWOON VERHUIZEN . . .

Veel mensen met een huis die onder water staat als gevolg van de woningcrisis van de afgelopen
jaren durven nog niet te denken aan verhuizen. Toch zou je het moeten overwegen aldus diverse
deskundigen. De gemiddelde woningprijs ligt nog altijd zo’n 15% lager dan de prijzen in 2008
maar daarentegen is de aan te kopen woning ook goedkoper en de hypotheekrente is natuurlijk
nog nooit zo laag geweest als nu.

Volgens Dirk Brounen, hoogleraar vastgoedeconomie aan de Tilburg University moeten huiseigena-
ren gewoon gaan verhuizen zonder zich al te veel mee te laten slepen door de goede en slechte
stemmingen op de woningmarkt. Wel is het uiteraard erg belangrijk om je vooraf goed te verdie-
pen in je mogelijkheden.

Wat zijn je beweegredenen om te verhuizen en hoeveel kun je precies lenen? Dat is in de basis
waar het allemaal om draait. Laat je daarbij niet gek maken door de lage rente, stijgende woning-
prijzen of aangescherpte hypotheekregels.

Restschuld
Wanneer je tussen 2004 en 2010 een huis gekocht hebt, is de kans groot dat je met een rest-
schuld blijft zitten wanneer je je huis nu verkoopt. Toch zijn er tegenwoordig buiten het inbrengen
van eigen middelen (spaargeld), geld lenen bij familie of een persoonlijke lening ook nog andere
mogelijkheden. Veel banken verstrekken bijvoorbeeld een restschuldfinanciering aan zowel be-
staande als nieuwe klanten. De hypotheek op de nieuwe woning wordt dan hoger dan het wette-
lijke maximum van 102% van de woningwaarde. De bank kan en mag namelijk wat verder gaan
in geval van een restschuldfinanciering. Je restschuld verhuist als het ware mee naar je nieuwe wo-
ning. Onze ervaring hierin met de Rabobank is doorgaans erg goed al is elke situatie natuurlijk
weer anders.

Denk dus niet op voorhand dat verhuizen niet mogelijk is omdat je een restschuld overhoudt na ver-
koop van je huis. Laat je vooraf goed informeren door een bank of onafhankelijk hypotheekadvi-
seur over jouw mogelijkheden want die zijn groter dan je wellicht zelf denkt. Kijk ook wat je inmid-
dels al opgebouwd hebt in een spaarpolis of spaarhypotheek. Deze waarde kun je ook weer
verrekenen met je restschuld.

TIP: Gemiddeld duurt het aanvragen van een hypotheek zo’n 6 weken maar houdt in geval van het
meefinancieren van een restschuld rekening met een looptijd die 2 tot 3 weken langer is. 

Remco Duinstra



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
Onze buurvrouw Elly gaf ons enige tijd geleden de pen door, leuk.
Wij zijn de familie Hessels, wonende op Suder Spaerlân 18. Jan Willem en ik
(Maayke) zijn hier in 2007 komen wonen, het jaar waarin onze oudste dochter Marle
is geboren. We hebben elkaar in 2002 in Wolvega ontmoet. Jan Willem woonde nog
bij zijn ouders in Steggerda en ik bij m’n ouders in Goutum (officieel kom ik uit Sneek).
We besloten al vrij snel samen te gaan wonen, eerst op de Wismastate in
Leeuwarden, in zo’n grappige (maar kleine!) pyramide-woning. Hierna kwamen we bij
toeval in Hallum terecht en hebben we tijdelijk mooi kunnen wonen. Maar daar wilden we onze kinde-
ren niet grootbrengen. Dus na een poosje gezocht te hebben, viel ons oog op dit mooie huis. We had-
den (nog voor Hallum) al eens gereageerd op een huurhuis in Gytsjerk, maar dat kregen we niet toege-
wezen. Nu we hier weer het dorp in kwamen rijden, kregen we meteen weer hetzelfde gevoel. Wat
een rust en zoveel groen… Ja, dit voelde meteen als thuis! We zijn nu bijna negen jaar verder en heb-
ben inmiddels vier kinderen. Marle kreeg begin 2010 haar zusje Loren, Kirsten volgde eind 2011 en
Torve sloot in 2014 het rijtje af. Een zoon na drie dochters, dat was een leuke verrassing!
We wonen nog steeds met veel plezier in Gytsjerk
en de meiden hebben het erg naar hun zin op de
Thrimwalda. Af en toe hebben we van die momen-
ten dat ons huis (én tuin) te klein wordt, maar als
we dan weer eens flink opruimen (overbodig spul
de deur uit, kinderkamers anders indelen) is het hier
toch weer erg prettig wonen. Momenteel is Jan
Willem druk bezig om van ons hokje een heuse
‘schuur’ te bouwen. Met een extra brede ingang,
zodat onze bakfiets hier ook met gemak doorheen
past. Maar dat geeft tijdelijk wel extra veel rommel in de tuin, en héél veel zand in de gang (en geloof
mij, dat blijft niet bij de gang…) Maar nog een paar avonden en/of weekenden flink klussen en de
boel opnieuw bestraten, en alles kan weer een nieuw plekje krijgen in de schuur! Laat de mooie lente-
dagen maar komen!
Naast dat Jan Willem graag de handen uit de mouwen steekt, werkt hij als vermogensbeheerder
bij de Friesland Zorgverzekeraar. Ikzelf heb altijd met veel plezier als woonbegeleidster in de ge-
handicaptenzorg gewerkt. Maar na de geboorte van Torve heb ik besloten hiermee te stoppen.
Het was mooi te combineren met een gezin, maar met vier kinderen vond ik het toch wat veel wor-
den. En zo heb ik ook de tijd om van mijn hobby m’n werk te maken! Ik naai altijd erg graag,
voornamelijk kleding voor de kinderen. En sinds vorig jaar heb ik m’n eigen bedrijfje opgezet:
Rekel Design. Ik heb een webshop met o.a. vrolijke, grote slabben. Deze maakte ik al voor onze
eigen kinderen, omdat we bijna nergens leuke, maar vooral wat grotere slabben konden vinden.
Inmiddels is de collectie gegroeid. Kijk gerust eens op mijn website: www.rekel-shop.nl In de toe-
komst gaat er vast nog meer bij komen.

De pen geven we door aan onze buren én vrienden: Wieb en Charlotte Meijer



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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#KEUZESTRESS

De dagen vliegen voorbij en de kinderen praten alweer over de zomervakantie.
Waar gaan wij heen? Keuzes, keuzes en nog meer keuzes….
Persoonlijk vind ik het uitzoeken van de vakantiebestemming het moeilijkste wat er is. Wat is nu
verstandig? In januari al boeken of uitstellen -wat ik altijd doe- en te laat bedenken dat je ook nog
een vakantie moet uitzoeken! Met het risico dat dan op veel mooie campings geen ruimte meer is
voor een caravan met bijzet tentje.

Het gekke is, dat ik op mijn werk nooit moeite heb met keuzes maken..
maar wanneer er privé een keuze gemaakt moet worden… ow ow dan
ben ik echt een enorme twijfelkont! 
Het liefst heb ik dat manlief de keuze maakt. Helaas is het enige wat ik
dan hoor “ah joh, kies jij maar!” 
Er is mij eens verteld dat het komt van mijn sterrenbeeld  -al geloof ik
daar dus absoluut niet in-  Mijn sterrenbeeld is Ram en mijn ascendant is
Weegschaal.  Volgens sommigen verklaard dit een heleboel! Twijfel twij-
fel afwegen en  nogmaals afwegen… waar doe ik goed aan? Na, een
goed afgewogen keuze, later enorm spijt hebben. “Want misschien had
ik nog beter kunnen zoeken, vinden en kiezen…”  Misschien wil ik het

gewoon te goed doen… en wat kun je nu mis kiezen aan een vakantie? Het gaat toch om het ge-
zellige samenzijn? Genieten van je gezin en plezier maken?!

Waarschijnlijk -ja ja, ik weet het nog steeds niet zeker..-  blijven we dit jaar in Nederland. Toen ik
dat opperde bij onze oudste zei ze “Prima mama!! Als we er maar even uit zijn!” Zoals je begrijpt
had ik deze veel te volwassen opmerking niet verwacht en rolde ik bijna van mijn stoel van verba-
zing.

Dus vakantie in eigen land... tja… maar zelf in Nederland is de keuze enorm!! Waar doe je dan
goed aan? Ik zelf ben verliefd op de zee. Net als bij het zoeken naar Vuurtorens rijd ik ook nooit
over de A6 naar huis… waarom? Omdat ik over de A7 nog even de zee kan zien! 
De jongste dame van het gezin wil strand, de oudste houdt niet van strand en wil beslist een
zwembad! 

Ik houd mezelf voor dat het wel goed komt… Het gaat tenslotte niet om de vakantieplek maar om
het genieten van elkaar, gezellige dingen samen doen en uitrusten na een jaar hard werken.

The Joy of life
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Cor Stolk, geboren in Zwartewaal, verhuisde om-
streeks 1930 met haar vader en een paar van
haar zussen naar Amsterdam. 
Daar volgde ze van 1931 tot 1936 haar oplei-
ding tot verpleegster in het Nederlands
Israëlitisch Ziekenhuis. Daar werkten ook de ou-
ders van Bram Houtkruijer, Alexander (Lex)
Houtkruijer en Marianne (Jan) Houtkruijer-Levie,
met wie een hechte vriendschap ontstond. Tijdens
deze opleiding (en ook door haar opvoeding) ont-
wikkelt zich bij haar de gedachte dat je vaak in
het leven niets moet zeggen, maar stil je gang moet gaan om je doel te bereiken. Proberen vanuit
je hart bij een ander een gevoelige snaar raken. Hoewel dat laatste ook ergernis kan opwekken
bij je medemens. Na het behalen van haar diploma-kraamvrouw werd Cor Stolk op 1 januari
1938 benoemd tot wijkverpleegster bij It Griene Krús in de Trynwâlden, met als standplaats
Oentsjerk. Het gebied strekte zich uit over de dorpen Ryptsjerk, Gytsjerk, Oentsjerk, Aldtsjerk,
Mûnein, Readtsjerk en Tytsjerk. Het is 17 juli 1943 als de vierjarige joodse Bram Houtkruijer bij
zuster Stolk in Gytsjerk arriveert, hij heeft wat kleren en een brief van zijn ouders bij zich.
Veiligheidshalve wordt hij Jan genoemd, later wordt Jan weer Bram.
Op 31 augustus 1943 arriveert er een briefkaart bij Cor Stolk in Gytsjerk met de volgende mede-
deling: 

Beste Cor
We gaan heden op transport met onbekende bestemming en door deze nog een laatste groet van
ons. Jan is erg flink en hopelijk dat wij ons weer gauw terugzien. Geef allen de groeten en kussen
voor je neefje.

Het beste   Jan en Lex

Beiden werden ze via de Hollandsche Schouwburg en Westerbork weggevoerd en zijn in een con-
centratiekamp (Duitsland) omgekomen. Het eerste onderduikadres van Bram Houtkruijer was in
Dokkum bij ds. Frevel, via de doopsgezinde kerk -een kennis van Cor Stolk-. Later kwam hij, opge-
haald door Griet de Vries uit Dokkum, bij Luit en Griet aan de Achterdyk/Nieuwe Straatweg, die
zijn heit en mem zijn geworden. Nog altijd als hij in Gytsjerk komt bij zijn (pleegzus) Anna wordt
er onder elkaar Fries gepraat. Jan/Bram Houtkruijer zat op de openbare lagere school bij meester
Haakma. Het was een normale leerling die weinig moeite had met z’n leerstof, hoewel hij spelen
liever deed dan leren. Na de HBS in Leeuwarden studeerde hij in Groningen. 

(Deel 2 in de volgende Einekoer)

Gytsjerkster foto’s fan destiids - 
het verhaal van zuster Cor Stolk in Gytsjerk (deel 1)

Tijdens de oorlogsjaren woonde hier op
Canterlânswei nr 4 zuster Cor Stolk 



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



NIEUW WINKELCENTRUM IN ZICHT
De gemeente Tytsjerksteradiel en Duurzaam Wonen te Drachten hebben overeenstemming bereikt
over de realisering van de eerste fase van het nieuwe winkelcentrum in Gytsjerk. Donderdag 21
april is hiervoor de koop- en ontwikkelovereenkomst ondertekend. Binnen afzienbare tijd gaat de
bouw van de eerste fase van het nieuwe winkelcentrum van start.

Oan ’e slach!
Wethouder Schippers is blij dat na jaren de schep daadwerkelijk de grond in kan. “It hat hiel wat
muoite koste, mar it is safier. We binne bliid dat we no oan ´e slach kinne. At alles klear is, kinne
we sizze dat Gytsjerk wer in prachtich sintrum hat“. 

Verloop procedure
Wethouder Schippers heeft begin 2014 het initiatief genomen om samen met de gemeenteraad tot
aankoop van het oude winkelcentrum te besluiten. In 2015 werd de gemeente uiteindelijk eige-
naar van het gebouw en was de weg vrij voor de nieuwe ontwikkeling. De winkeliers in het hui-
dige winkelcentrum zijn samen met Duurzaam Wonen (Drachten) en aannemersbedrijf Kolthof
(Stiens) aan de slag gegaan om te komen tot een ontwerp voor het nieuwe winkelcentrum. Dit ont-
werp is in najaar 2015 tijdens de ledenvergadering van dorpsbelangen Gytsjerk gepresenteerd en
nadien volledig uitgewerkt naar de wensen van de winkeliers. Op 31 maart 2016 werd de omge-
vingsvergunning verleend.

Eerste fase
Het bouwplan van de eerste fase bestaat uit
één gebouw, waarin winkels en enkele an-
dere functies worden gevestigd. Het is de be-
doeling van partijen dat alle in het huidige
winkelcentrum gevestigde ondernemers mee
over gaan. Verwacht wordt dat binnenkort
daarvoor de contracten ook rond zijn. Op de
verdieping van het gebouw komen vier ap-
partementen. Aan de Canterlandseweg en
de Riemersmastrjitte zal Duurzaam Wonen
een aantal woningen bouwen. 

Tweede fase
De gemeente Tytsjerksteradiel en Duurzaam Wonen hebben verder een intentieovereenkomst ge-
sloten voor de ontwikkeling van de rest van het centrumgebied. Het is de bedoeling in deze vol-
gende fase nieuwe winkeliers en (startende) ondernemers een kans te bieden om zich in het
nieuwe centrum te vestigen. In deze tweede fase zal ook een aantal appartementen worden gere-
aliseerd door Duurzaam Wonen. 
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Planning
Naar verwachting gaat binnenkort de bouw van de eerste fase van het centrumplan van start. Het
bestaande winkelcentrum wordt gesloopt zodra de nieuwbouw klaar is en de zittende
winkeliers/ondernemers zijn verhuisd. De gemeente gaat in fasen aan de slag met de herinrichting
van de openbare ruimte in het plangebied. Tegelijk met het centrumgebied zal de gemeente ook
een deel van de Canterlandseweg en de kruising met de Rinia van Nautaweg opnieuw inrichten.
Alle betrokken partijen hopen dat hooguit over een jaar
met de bouw van de tweede fase kan worden gestart.

Ondertekening 
De Koop- en Ontwikkelovereenkomst en de
Intentieovereenkomst zijn op donderdag 21 april in het
gemeentehuis in Burgum ondertekend, in bijzijn van een
delegatie van het bestuur van dorpsbelangen Gytsjerk.

EEN KNUFFEL 
UIT DE BOCHT GEVLOGEN

In een reclamefilmpje zit een kind op de hurken voor de patrijspoort van de
wasmachine. Het volgt de buitelingen van haar knuffel, die in de machine
wordt gewassen. Het lijkt wel een roze konijn. Dit tafereel komt mij bekend
voor. Ooit was er een meisje, dat bij mij in huis woonde, die ook keek, hoe
Koikoi door de machine buitelde. Ze vond het goed en was ook niet bang dat
het verkeerd zou aflopen. Als Koikoi fris en fruitig uit de was kwam, werd hij
vervolgens aan zijn oren buiten aan het wasrek gehangen. Na door de wind
gedroogd en uitgewaaid te zijn, werd hij in mijn dochters armen gesloten.

Het kan ook helemaal verkeerd gaan, zelfs als er geen wasmachine aan te pas
komt. Als ik langs de Zomerweg kom bij Hardegarijp, zie ik steeds een knuffel
in de boom hangen. Het arme knuffeltje moet hier uit de bocht gevlogen zijn!
Wekenlang, in weer en wind. Ik ga eens kijken. Het is een roze konijn en
acharm, ook nog met een speentje erbij. Hopelijk is het toch nog goed afgelo-
pen, want het hangt er niet meer. Na wat buitelingen in de machine, weer in
de armen van het kind gesloten.

Jacqueline Fournier



Team 

Trynwâlden e.o

tel. 06 - 83799488

Verpleging en verzorging thuis, 

ook in uw dorp.



Agenda Vrouwen van Nu
12 VvN Fytsklup 13.00u Winkelsintrum Gytsjerk
4 Ouderensoos 14.00u Ontmoetingskerk te Oentsjerk
4 Dodenherdenking 19.30u Mariakerk te Oentsjerk
5 Bevrijdingsdag / Hemelvaart
7 Elfstedenwandeltocht vanaf 10.00u R.v. Nautaweg en Canterlandseweg
8 Moederdag Hele dag - Landelijk
12 VvN Gouden Middei  foar âldste leden 
18 Ouderensoos 14.00u Ontmoetingskerk te Oentsjerk
21 Statentocht Vanaf 9.00 Heemstra State
25 VvN túnklup 13.00u Winkelsintrum Gytsjerk 
25 VvN reiske Jopie Huisman museum 13.00u Winkelsintrum Gytsjerk
27 VvN Fytsklup 13.00u Winkelsintrum Gytsjerk
27 / 28 Oud Papier Tijden en Route bekend te Gytsjerk
28 Tryn’s Rock 14.00u IJsbaanterrein te Gytsjerk
28 Repair Café 14.00u Sá Leuk Hûs te Gytsjerk

Contact VvN: Janke Wijbenga-Nijdam, tel 058-8433441
Contact Ouderensoos: A. Kuypers. tel.: 2562969

Verwacht:
15,16,17 juni Poddeloop
18,19,20 augustus Dorpsfeest Gytsjerk
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AGENDA

Oproep oproep oproep oproep oproep 

Wie komt ons koor versterken?
Popkoor WOOMAN is per direct op zoek naar een alt!

Wij oefenen elke dinsdagavond met 30 vrouwen van uiteenlopende
leeftijd in het BOB-gebouw in Oentsjerk. Ons repertoire bestaat uit
bekende nummers die je nu op de radio hoort en ook oudere beken-
de nummers. 

Als het je leuk lijkt kun je contact opnemen met Doutzen Bokma
telefoonnummer 06-17756116. Je kunt natuurlijk ook eerst vrijblij-
vend komen kijken en/of meezingen. Wil je meer weten kijk dan
even op onze website www.popkoorwooman.nl of onze facebookpagi-
na popkoor WOOMAN.



VOOR ERFAANLEG ROND VOOR ERFAANLEG ROND 
UW WONING OF BEDRIJFUW WONING OF BEDRIJF

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

Ook verkoop van materialen zoals:
- betontegels - straatzand
- betonsteen - teelaarde
- opsluitbanden - gebakken steen
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PREEKROOSTER 
dag datum tijd plaats voorganger bijzonderheden
zo 01-05 09.30 Ontmoetingskerk H. Vlasman

11.00 Readtsjerk H. Vlasman

do 05-05 09.30 Wyns H. Vlasman Hemelvaartsdag, frysk

zo 08-05 09.30 Aldtsjerk I. Verburg Gezinsdienst 
09.30 Gytsjerk D. Geertsma

zo 15-05 09.30 Ontmoetingskerk H. Vlasman Pinksteren
10.00 Heemstra State T. Simonides

zo 22-05 09.30 Ontmoetingskerk H. Vlasman bevestiging ambtsdragers

zo 29-05 09.30 Aldtsjerk I. Verburg avondmaal
09.30 Mariakerk Oentsjerk H. Vlasman avondmaal

zo 05-06 10.00 Parkdienst OWT/H. Vlasman

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

OECUMENISCHE WERKGROEP
TRYNWALDEN

Dodenherdenking in Oentsjerk
Op 4 mei organiseert de Oecumenische Werkgroep Trynwâlden de jaarlijkse herdenking van de
gevallenen van de 2ewereldoorlog. Na een korte bijeenkomst met muziek en gedichten worden in
een korte rondgang bloemen gelegd bij het graf van Klaas Rienewerf, die als soldaat in de begin
dagen van de oorlog bij de Afsluitdijk is omgekomen. De Werkgroep legt aansluitend bloemen in
Gytsjerk bij het monumentje van 2 hier in de Trynwâlden overleden jonge meisjes en bij het graf
van Bauke Faber.

Plaats: Mariakerk
adres: Wynserdyk 9, Oentsjerk
Aanvang: 19:30 uur



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
Afhalen van medicatie en patiëntenbrieven dagelijks van 13.30 -17.00 uur. 
Specialisten recepten kunnen alle dagen worden ingeleverd en dezelfde dag meestal weer worden gehaald.

Meer informatie vindt u op de website: www.huisatsenmaatschaptrynwalden.nl

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

Medicatie  besteld: Afhalen:
Maandag voor 17.00u Donderdag na 13.30u
Dinsdag voor 17.00u Vrijdag na 13.30u
Woensdag voor 17.00u Maandag na 13.30u

Medicatie  besteld: Afhalen:
Donderdag voor 17.00u Dinsdag na 13.30u
Vrijdag voor 17.00u Woensdag na 13.30 uur


