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Dijkstra Woonmode
Rengersweg 21 9062 EA Oentsjerk
Tel. 058 - 256 19 03 (voorheen Meba)
Voor al uw woninginrichting!
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Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur
Vrijdagavond koopavond
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Fan ’e redaksjetafel
Alles is in beweging, dat heb je zo als het voorjaar is. Buiten komen de
blaadjes aan de bomen, de struiken staan in bloei. Het zaad ontkiemt, de
planten groeien. Ook het onkruid.
We breken weer allerlei records, te koud voor de tijd van het jaar. Te droog, te warm. De voortdurende harde wind. Alles is in beweging.
Misschien is de stevige wind wel een duwtje in de rug van
de wandelaar van de Elfstedentocht. Zij hadden stevig de
pas erin om de dag-etappe te voltooien. We zagen ze
voorbij komen in ons dorp. Bij de fiets- Elfstedentocht is
dat niet het geval, de deelnemers gaan langs Wijns. Wat
later in deze maand zal de Poddeloop gehouden worden.
Hopelijk zal het droog zijn met een verfrissend windje.
Dan zal het vast wel lukken en leuk zijn voor de jeugd.
Al sinds een tijdje hebben ze hun vermaak met de kabelbaan op een andere plaats dan voorheen. De baan staat
nu op het veld bij de gymzaal en de Thrimwalda school.
Sommige kleine/korte kinderen komen gewapend met een plastic krat naar de kabelbaan. Deze
gebruiken ze om gemakkelijker op het zitje terecht te komen. Er is nog meer beweging op het veld,
met het mooie weer werd voor het eerst dit jaar, een buitengymles verzorgd door André.
In het centrum van het dorp is ook beweging! Er is een put geslagen voor water en stroom. De eerste aanzet voor bouw, de eerste paal staat er al.
Ik hoop dat je genoegen kunt vinden in een groeizame, beweeglijke junimaand. Geniet van de langste dag. Dat kan al sensationeel genoeg zijn, laat
je niet verleiden om uit te lopen om alleen toeschouwer te zijn. Dan kan je andere mensen wel eens in de weg staan.
Jacqueline Fournier

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: W. Haalboom, De Tille 13 - tel. 06 417 456 80
E-mail: doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com - website: www.gytsjerkaktueel.nl
Bankrekening Dorpsbelangen Gytsjerk: NL54 RABO 0320 9762 54
Uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering op dinsdag 7 juni: komt allen! De ALV
wordt gehouden op dinsdag 7 juni aanstaande, om 20.00 uur in Brasserie De Canterlanden. Die
is nadrukkelijk bedoeld voor alle bewoners van Gytsjerk. Naast de gebruikelijke agendapunten zal
Duurzaam Wonen een toelichting geven op fase 2 van het centrumplan. Daarnaast is er aandacht voor de nieuwe dorpsvisie. Jaap Koen Bijma van de Stichting Doarpswurk zal een toelichting
geven op het ontwikkelen daarvan. Guus Tomey van Sa Leuk Hûs is aanwezig, samen met
Maarten Gunsing van Driestroom, om uitleg te geven over Sa Leuk Hûs en wat hieronder ligt. De
agenda en de stukken voor de vergadering staan op onze website www.gytsjerkaktueel.nl
Inloopspreekuur
De eerstkomende bestuursvergadering van Dorpsbelangen is op woensdag 29 juni. Voorafgaand
aan de bestuursvergadering wordt er altijd tussen 19.30 en 20.00 uur een inloopspreekuur gehouden waar u klachten, wensen of voorstellen aan het bestuur kunt voorleggen. Gelet op de lage opkomst zal het bestuur tijdens de ALV voorstellen dit spreekuur af te schaffen. U kunt uw vragen telefonisch of per e-mail richten aan het secretariaat van Dorpsbelangen:
doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com. U hoort dan nader van ons.
Webteam op zoek naar vrijwilligers
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons webteam komen versterken. Het gaat om het bijhouden
van onze website, het plaatsen van artikelen, het bijhouden van de agenda en het zoeken naar relevante artikelen. Doe je graag iets met computers, websites, communicatie en social media?
Stuur dan een mailtje naar contact@gytsjerkaktueel.nl.
Nieuws van de actie Ho! net yn’e KLIKO!
Gytsjerk behoort samen met Oentsjerk tot de vier dorpen waar we dit jaar met
deze actie zijn begonnen. Er wordt beter afval gescheiden en er komt minder in
de grijze Kliko. De inhoud van de grijze containers, die elke twee weken door
de gemeente worden opgehaald, wordt gewogen om het effect van de actie vast
te stellen. De hoeveelheid afval in de grijze container is in de afgelopen maanden met procenten
gedaald. Er is dus duidelijk resultaat. We moedigen iedereen aan om mee te doen aan de eindsprint, zo veel mogelijk te scheiden en zo weinig mogelijk in de grijze Kliko aan te leveren! Meld
je aan via www.gytsjerkaktueel.nl. De actie loopt tot vrijdag 17 september en wordt afgesloten samen met de kinderen van de vier basisscholen, zoals we vorig jaar ook begonnen.
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Ingmar Plantenga

06 - 21 58 22 21

info@uniekhoveniers.nl

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

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

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

Achterdyk 4 • 9061 CZ Gytsjerk
Tel. : (058) 256 23 20 • E-mail: info@wassenaaradministratie.nl
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Repaircafé voor de Trynwâlden in Sa Leuk Teehûs begint op 24 september. Er zijn ook blijvende
resultaten, na afloop van de actie Ho! Net yn’e Kliko. Tijdens Trynsrock op 28 mei is er een
Repairbus langs geweest bij Sa Leuk Teehûs. Daar kon u zien hoe een Repaircafé werkt, waar u
kapotte spullen kunt laten repareren. Op de laatste zaterdagochtend van de maand, met ingang
van 24 september is het Repaircafé open om 9:30 uur.
Samen halen we alles eruit
Het initiatief van Ho! Net yn’e Kliko is overgenomen door gemeente en OMRIN. Zij doen dat met de campagne Samen halen
we alles eruit. Er is huis aan huis een brief met achtergrondinformatie verspreid over deze campagne. Het doel en de componenten
van het afval waar het over gaat, zijn dezelfde als in onze actie
Ho! Net yn’e Kliko! Het gaat er om met elkaar de hoeveelheid afval in de grijze container fors terug te dringen. De grijze container
wordt omgedoopt tot Sortibak en de groene container gaat Biobak
heten. Papier, glas, textiel, KCA en elektrische apparaten worden
apart ingezameld.
Wel en niet in de Sortibak
In de huis-aan-huis brief zit ook
een sticker over wat er wel en
niet in die Sortibak moet. Er
wordt ook uitgebreid informatie gegeven over de Biobak en
in de andere bakken. In
Gytsjerk en Oentsjerk weten
wij dat al door de actie Ho!
Net yn’e kliko! Het is goed dat
dit nu overal in Fryslân gaat
gebeuren en wij steunen die
campagne.
Meer informatie is te vinden op www.samenhalenwealleseruit.nl
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Hellinga
transportbedrijf

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

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

nu ook op maandag geopend

* Heren knippen zonder afspraak
* Cadeaubonnen
* Alle topmerken parfum
* Gelaatsbehandelingen
* Bruidsarrangement
* Trendy sieraden
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Dr. O. Postmastrjitte 6
9061 BK Gytsjerk
Tel.: 058 256 22 71

Bewegen heeft een positieve invloed op de algemene
ontwikkeling.
Op de Thrimwaldaschool houden wij ons al jaren bezig met goed bewegingsonderwijs. Wat is goed bewegingsonderwijs en waarom is dat
belangrijk?
Wat is goed bewegingsonderwijs?
Goed bewegingsonderwijs is uitdagend en afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Het maakt
kinderen vertrouwd met belangrijke en in diverse situaties en toepasbare basisvaardigheden van
bewegen. Er wordt zowel op groepsniveau als op individueel niveau leerhulp gegeven. Leraren
zorgen voor een goed en respectvol pedagogisch klimaat en een actieve zelfstandige rol van leerlingen. In het kader van gezond gedrag douchen alle kinderen van groep 3 t/m 8 bij ons op
school na iedere gymles.
Waarom is bewegen belangrijk?
Bewegen heeft een erg positieve invloed op de algemene ontwikkeling van kinderen. Ouders en
begeleiders leggen vaak de link tussen veel bewegen en een sportief kind. Natuurlijk leidt lichaamsbeweging ook tot een betere fysieke gezondheid, maar dat is niet het belangrijkste: door
te bewegen pikken kinderen ontzettend veel vaardigheden op die later bij het leren belangrijk
zijn. Het prikkelt hun hersenen, ze ontwikkelen er hun zintuigen en hun persoonlijkheid. De motorische groei vormt de basis voor alle verdere ontwikkeling.’
Bewegen kinderen tegenwoordig te weinig?
We staan te weinig stil bij het belang van een goede motorische ontwikkeling en gaan ervan uit
dat alles wel vanzelf gaat. Want “zo was het vroeger toch ook?” Maar het leven nu is niet meer te
vergelijken met ‘vroeger’. Kinderen krijgen minder spontane bewegingskansen: buiten spelen is
soms te gevaarlijk en er zijn steeds meer onstpanningsvormen waarin bewegen geen rol speelt.
Spelmateriaal ligt thuis vaak ergens in een hoekje. Springtouwen, ballen, hoepels etc. hebben een
grote waarde voor de groei van kinderen. Je moet hen niet alle nieuwe snufjes ontzeggen, maar
je moet er wel voor waken dat ze tijd en ruimte krijgen om te bewegen.
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Leven
en
Werk
Renie Jouta
Rinia van Nautaweg 63
9061 AD GYTSJERK
(058) 256 31 51
info@joutacoaching.nl
www.joutacoaching.nl

jouta coaching

Coaching
rond
thema’s als
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En nu de praktijk!
Wanneer de kinderen ‘s ochtends bij ons op school komen, is er een klimtoestel waar de kinderen
vrij op kunnen spelen, er zijn duikelrekken, een korfbalpaal, badmintontafels en voor op het plein
staat een grote pannakooi. In de ochtendpauze zorgen de kinderen van de bovenbouw voor de zogenaamde speluitleen. Er worden dan bakken buiten gezet met allerlei spelmateriaal. Ballen, badmintonrackets of pingpongbadjes, fribee’s loopklossen, stelten etc. Ook in de lunchpauze kunnen de
kinderen hier gebruik van maken. Tijdens de vergadering van de leerlingenraad wordt er regelmatig
geëvalueerd hoe er omgegaan wordt met het materiaal en of er nieuw materiaal aangeschaft moet
worden. Voor de kleuters die dagelijks veel beweging nodig hebben is er een kleine pannakooi, een
klimrek, zijn er schommels en een speellokaal met veel verschillend groot- en klein materiaal om tegemoet te komen aan de bewegingsdrang van deze jonge kinderen. Wanneer het te slecht weer is om
buiten te spelen in de pauze’s, mogen de kinderen van de bovenbouw gebruik maken van een spinningfiets en/of een loopband om op deze manier toch even ‘lekker’ te bewegen.
Tijdens de gymlessen maken wij gebruik van een methode,
die zowel toestellen als spelvormen structureel aanbiedt.
De kinderen van groep 3 t/m 8 werken met dezelfde materialen, zodat het klaarzetten en opruimen relatief weinig
tijd in beslag neemt. De leerkrachten die de lessen verzorgen zijn allemaal goed opgeleid en bevoegd om deze
gymlessen te geven. Wij hopen op deze manier een positieve bijdrage te leveren aan een goed en gezond gedrag.
Namens het team, Froukje Olijve
Het vergroten van de woordenschat is iets waar kinderen de hele
basisschoolperiode mee bezig zijn. Kleuters die beginnen in groep
1 begrijpen ongeveer 4000 woorden en gebruiken zo’n 2000
woorden al zelf in hun gesprekken. Eind groep 2 begrijpt je kleuter 7000 woorden en kan hij er
3500 gebruiken. Jaar na jaar komen er nieuwe woorden bij, tot je kind aan het eind van de basisschool een duizelingwekkende woordenschat heeft van 24.000 woorden, waarvan hij er
15.000 actief kan gebruiken.
Waarom is de woordenschat zo belangrijk?
Een ruime woordenschat is belangrijk voor alle taalvaardigheden. Iemands woordenschat is verbonden met schoolsucces, begrijpend lezen en het kunnen leren van teksten. Woordenschat heeft
alles te maken met kunnen spreken, luisteren en lezen. Een goede woordenschat op jonge leeftijd,
speelt ook een belangrijke rol bij de (vroege) leesontwikkeling. Kinderen die in groep 3 niet genoeg woorden kennen, hebben het vaak moeilijk met het leren lezen. Onderzoek heeft ook laten
zien dat de grootte van de woordenschat op driejarige leeftijd sterk verbonden is met het latere
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* nieuwbouw * verbouw * onderhoud *

Rengersweg 102, 9062 EJ Oentsjerk

Telefoon: 058 - 256 15 00

www.bouwbedrijfvandermeer.nl

Afhaalmenu’s voor 2 - 3 personen
voor €18,50
Elk weekend een lopend buffet voor € 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
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begrijpend lezen. Een van de meest consistente bevindingen die uit woordenschatonderzoek naar
voren komt, is dat een beperkte woordenschat bijna altijd leidt tot slechte schoolresultaten.
Hoe vergroot je de woordenschat?
Naarmate je kind ouder wordt, groeit zijn woordenschat vanzelf mee. Toch is het vergroten van de
woordenschat iets waar op school veel aandacht aan wordt besteed en waar je ook thuis een belangrijke bijdrage aan kunt leveren. Het is gewoon superbelangrijk dat je kind voldoende woorden
kent. Misschien heb je tijdens een gesprek op school wel te horen gekregen dat je kind slecht
scoort op woordenschat, wat een onderdeel is van de Cito-toetsen. Wat kun je doen om je kind
meer woorden te leren?
Tip 1: Benoem wat je tegenkomt
Onderweg naar school zijn er al heel veel nieuwe woorden te vinden: de stoeprand, het verkeersbord, de oever, de merel, enzovoort. Thuis: het aanrecht, de gootsteen, de telefoonoplader. Kies
bewust eens voor een ‘moeilijk’ woord: het trottoir in plaats van de stoep of het venster in plaats
van het raam. Probeer altijd het lidwoord (de/het) erbij te zeggen.
Tip 2: Lees steeds hetzelfde boek voor
Herhaling en vertrouwdheid zijn twee ingrediënten die zorgen voor de opbouw van de woordenschat van je kind. Onderzoek door de Britse psycholoog Jessica Horst heeft uitgewezen dat herhaaldelijk lezen van favoriete kinderboeken vertrouwelijkheid creëert bij jonge kinderen. Voor haar onderzoek verdeelde Horst twee groepen peuters van drie jaar oud en controleerde hoe snel ze nieuwe
woordjes zouden onthouden en herkennen.
Gedurende een week werd aan de eerste groep kinderen hetzelfde verhaal voorgelezen waarin de
nieuwe woorden drie keer in voorkwamen. Aan de andere groep werden verschillende verhalen
voorgelezen met dezelfde woorden. Kinderen die hetzelfde verhaal voorgelezen kregen, onthielden
meer woorden dan peuters die verschillende verhalen voorgelezen kregen. “Kinderen leren beter
wanneer ze informatie herhaaldelijk te horen krijgen, zelfs informatie die zij niet proberen te leren”,
aldus Horst. Het betekent echter niet dat je een hele bibliotheek aan kinderboeken moet aanschaffen.
Hetzelfde boek steeds opnieuw voorlezen helpt ook. Volgens Horst geldt: “less is more.”
Tip 3: Kinderwoordenboeken
Speciale woordenboeken voor kinderen helpen ook om de woordenschat te vergroten. Nou klinkt
dat misschien wat saai, een woordenboek, maar dat zijn ze beslist niet. De boeken zijn leuk om te
bekijken en uit voorgelezen te worden en sluiten aan bij de ontwikkeling en belangstelling van kinderen. Naast prentenboeken over een bepaald thema, zoals de boerderij, verdienen vooral de kinderwoordenboeken van Van Dale aandacht. De woorden die daarin opgenomen staan, sluiten
aan bij wat kinderen op een bepaald moment in hun schoolcarrière moeten kennen. Mijn eerste
Van Dale, Mijn tweede Van Dale en Mijn derde Van Dale, Van Dale Juniorwoordenboek, Van
Dale Junior Spreekwoordenboek.
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Gouden middag Vrouwen van Nu Giekerk
Op donderdag 12 mei ontving het bestuur van
Vrouwen van Nu Giekerk de dames die al vele jaren lid zijn van de afdeling. Alle twaalf uitgenodigde dames gaven gehoor aan de uitnodiging en
genoten samen met het bestuur van een heerlijke
High Tea in Stania State in Oentsjerk. Zij bekeken
het filmpje van een excursie van de vrouwenvereniging in 1950 en bewonderden het door Jelly
Riemersma gemaakte jubileumquiltkleed. Er was
weer heel veel bij te praten met elkaar en met de
bestuursleden. Moe maar voldaan gingen de dames weer naar huis na de gezellige middag.
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Tip 4: Woordkaartjes ophangen
Zoek een aantal woorden (3 à 4) die bij elkaar horen en schrijf ze op kaartjes (met het lidwoord erbij), of print ze uit in een leuk lettertype met een foto erbij. Denk bijvoorbeeld aan groepjes als huisflat-appartement-bungalow, of Sinterklaas-stoomboot-cadeau-verlanglijstje, of tegenstellingen als nacht
– dag, groot – klein, beleefd – onbeleefd, ruw – glad. Hang de kaartjes op de koelkast of op een andere plek waar je kind ze vaak ziet. Dit is een variant op de ‘woordmuur’ die in de meeste klassen te
vinden is. Bespreek de kaartjes en de woorden met je kind en kom er gedurende een week een aantal keren op terug. Je kunt daar een spelletje van maken als ‘waar – niet waar’ (“een appartement
heeft altijd een voor- en achtertuin”), ‘raad het woord’ (neem een woord in gedachten en laat je kind
raden welk woord het is door vragen te stellen waarop je alleen met ja of nee mag antwoorden), enzovoort. Ook hier geldt weer dat herhaling belangrijk is. Een stelregel is dat kinderen een woord zes
tot twintig keer aangereikt moeten krijgen om het te leren en onthouden.
Tip 5: Lezen, lezen en nog eens lezen
Uit onderzoek blijkt dat kinderen door vijftien minuten per dag te lezen zoveel woorden lezen (1 miljoen per jaar) dat ze uiteindelijk duizend nieuwe woorden per jaar erbij leren. Natuurlijk leren ze
een deel van die woorden door de woordenschatlessen op school, die ze naast het technisch en begrijpend lezen krijgen. Maar uit onderzoek blijkt dat een kind door alleen te werken met woordenschatonderwijs slechts vierhonderd tot achthonderd nieuwe woorden per jaar leert. Hopelijk geven
de bovenstaande tips je nieuwe ideeën en inspiratie om samen met je kind aan de slag te gaan. Veel
plezier!
Jeroen Post

Vrijwillige chauffeurs gezocht!
Vanuit Heemstra State, onderdeel van Patyna, in Oentjserk worden dagelijkse diverse maaltijden warm
rondgebracht, worden klanten vervoerd met het skewielmobiel en worden klanten opgehaald met een
rolstoelbus om gebruik te kunnen maken van een maaltijd in het restaurant van het dienstcentrum.
Houd u van autorijden en wilt u graag dienstbaar zijn in uw eigen omgeving?
Wilt u mensen vervoeren naar de plaats waar ze naartoe willen? Wilt u mensen helpen bij het doen
van de boodschappen, door ze naar de winkel te rijden en mee te helpen in de winkel? Wilt u zorgen
dat de klanten tussen 12 en 13 uur een dagverse warme maaltijd thuisbezorgd kan krijgen?
Wij kunnen nog enkele chauffeurs gebruiken!
Neemt u voor vragen of informatie, contact op met:
Heemstra State
Richard Rotteveel, teamleider facilitair
050-2564141
15

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

De Einekoer
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Uw allrro
o nd
ou
klussenbedrijf
uit Gytsjjerk!

PARKET, LAMINA
AA
AT
T EN PVC
schuren, onderhouden
en legge
en

MEUB S EN TRAPPEN
M
PEN
renoveren, kleuren
n
en herstellen

TEGELWE
ERK
badkamer, toile
et, vloeren
en terrassen

TIMMERWERKEN
N
onderhoud, verbouw
w
en gevelbekleding

Bel Dieter:

2
06 - 21 50 08 7

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

www
w.dieklus
s.nl

Janneke
Mulder - Deelstra

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

BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK
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Expositie
‘Dwaaltijd’ in het vernieuwde Park Vijversburg in Tytsjerk.
Kom dwalen in het vernieuwde Park Vijversburg in Tytsjerk en ontdek en bewonder de beelden van
zeventien kunstenaars die lid zijn van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers. Onder het thema
‘Dwaaltijd’ kunnen bezoekers in een uitgesproken natuurlijke en verwondering opwekkende omgeving van monumentale kunst genieten. Park Vijversburg is de laatste jaren van vijftien hectare tot
dertig hectare vergroot en het hele jaar door een prachtige plek om je te verwonderen, te zwerven
en te verdwalen. Kinderen krijgen in een vouwblad opdrachten, die ze dwalend in het park kunnen uitvoeren.
Bekijk de beelden en rust
onderweg uit in een
hangmat in de bijzondere
tuin die ontworpen is
door de bekende kunstenaar Tobias Rehberger.
Een andere mogelijkheid
is om tussen hagen te verdwalen in de Dwaalster.
Kinderen kunnen zich uitleven in het Frijlân, waar
ze met een vlot kunnen
varen in het waterlabyrint
en spelen met de natuurlijke speelelementen.
Kortom Park Vijversburg
is een geweldige plek om
een middag door te brengen! De tentoonstelling
loopt van 13 juni tot en
met 31 oktober 2016.
Dagelijks van 08.00 18.00 uur.
Adres: Swarteweisein 2
in Tytsjerk. www.nkvb.nl
en www.vijversburg.nl.
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Tjitske Koopmans
T: 06-25360061
E: tjitske.koopmans@personaltouchtravel.nl
www.personaltouchtravel.nl/adviseur/tjitske-koopmans
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Orgeltocht in drie kerken
met Sander van Marion
Dit jaar viert de bekende organist Sander van Marion zijn 60-jarig
jubileum met concerten in het hele land. Al vanaf zijn achttiende jaar
heeft hij orgelconcerten in Friesland gegeven. Hij is een begaafd organist, die al die zestig jaar op kenmerkende wijze orgels bespeelt
met bekende en onbekende orgelwerken. Met zijn verrassend improvisatietalent weet hij eenieder te boeien, daarbij zoekt hij graag
naar gevarieerde muzikale medewerking.
Bijzonder voor alle inwoners van de Trynwâlden wordt dan ook de orgeltocht op zaterdag 4
juni a.s. met medewerking van het Christelijk Leeuwarder Mannenkoor ‘Patrimonium’ onder leiding van Joop de Jong en het blazersensemble van Brassband ‘De Bazuin’, Oentsjerk. De start is
om 14.00 uur in de Martinuskerk te Gytsjerk, waarna om 15.00 uur het tweede concert in de
Mariakerk te Oentsjerk begint. Na een kop koffie of thee is het laatste concert om 16.15 uur in de
Pauluskerk te Aldtsjerk.
De toegang is vrij. Er is wel een deurcollecte ter bestrijding van de onkosten.
Nadere informatie:
Hans Capel, 058-2561646.

Inzameling Oud papier
Vrijdag 24 juni en zaterdag 25 juni
Vuistregels om het inzamelen zo eenvoudig mogelijk te maken: bundel het papier, doe het in
dozen (géén plastic zakken) en plaats het aan de straat. Tempex of ander plastic materialen
worden niet meegenomen! Op straat: Wilt u het papier zoveel mogelijk op de containerplaatsen bijeenzetten? Bij de container: het papier zo ver mogelijk achterin opstapelen. Dit
bespaart de oud papierinzamelaars (vrijwilligers) enorm veel werk.
Bij slecht weer vragen wij u het papier NIET EERDER dan de aangegeven tijd
(vrijdags vanaf 17.00 en zaterdags vanaf 9.00 uur) buiten te zetten. Nat papier is moeilijk te verplaatsen! Wij willen u ook vragen het papier in uw straat
zoveel mogelijk bij elkaar te zetten, dit maakt het voor de papierinzamelaars
makkelijker. Zet het papier niet achter geparkeerde auto’s.
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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
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#mooianders
Jaren voor de geboorte van onze kinderen, zat ik eens bij een huisarts in Leeuwarden. In de
wachtkamer hing een poster… op de één of andere manier was ik geroerd door de tekst. Je bent
zo mooi anders dan ik! Wellicht had het zo moeten zijn….
Juni is voor mij een maand met zoveel dubbele gevoelens. Het is alweer zeven jaar geleden dat
wij ouders werden van onze prachtige tweede dochter! Juni 2009 was een spannende maand.
Wat gaat er gebeuren? Hoe gaat grote zus reageren op haar geboorte? Hoe gaat ze eruit zien?
Zal ze net zo donker haar hebben als grote zus? Op 30 juni was het eindelijk zover! Na een veel
te snelle bevalling werden wij voor de tweede keer ouders. Ze was prachtig, op slag waren we
verliefd! Maar het voelde niet goed…
Ze was anders, onverklaarbaar anders… De gang naar huisarts werd een vast loopje en na een
paar maanden aanmodderen kwamen we in het MCL terecht.
Als ouders heb je een instinct –moeder instinct– Je voelt, je
weet... Je herkent de blik in de ogen van je kindje, toch? …
Nee, in haar geval dus niet. De blik in haar ogen was anders, ze keek dwars door je heen, alsof je er niet was. Na
een MRI scan en vele onderzoeken bleek onze kleine meid
een hersentumor te hebben. Je wereld stopt met draaien, je
gelukzalige gevoel is weg, mensen om je heen zijn niet meer
belangrijk… Als leeuwen hebben wij getracht ons meisje te
redden! Na maanden logeren in het Ronald McDonald huis,
operaties en vele onderzoeken bleek ze ook nog het
Angelman-syndroom te hebben, dubbel pech voor ons meisje!
2011 … verdriet… één dag na haar tweede verjaardag
heeft onze lieve meid de strijd verloren. Het voelt nog steeds
als gisteren… en toch is het vijf jaar geleden! De wereld
draait door, je probeert je gelukzalige gevoel terug te vinden,
te genieten van je twee andere mooie meiden… maar toch,
de maand juni…. juni is en blijft bijzonder… anders… –emotioneel–
De woorden versus het gevoel, een ‘plekje geven’ klinkt zo makkelijk…
The Joy of Life
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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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Alle vogels vliegen….
Heerlijk, heerlijk. Lekker zitten sudderen op een bankje in de zon. Een stralende dag met een verfrissend windje en de vogels om je heen. Dat wil wel, als je op de volkstuin bent, dat is een klein
paradijsje. Aan alle kanten zijn vogels te horen, met ieder zijn eigen concert. Een merel gaat op
een bonenstaak zitten om daar zijn zangkunsten over de tuin te laten horen.
In de strakblauwe lucht vliegen grote zilveren vogels over. Het is een drukte van belang. Ze laten
een stevige witte streep in de lucht achter. Het is het magische uurtje in de middag, zo rond half
vier. Dan komen de vluchten van en naar Schiphol over. Zelf heb ik vaker in zo’n vliegtuig gezeten, naar Scandinavië en weer terug.
Het is genieten bij het raampje bij vertrek naar het noorden. Met een krul vlieg je om Amsterdam
en zie je de grachtengordels, dan doemt de Afsluitdijk op. Even later vlieg je langs Harlingen en
zie je de bootjes de Waddenzee op tuffen. De boeggolven laten ze langszij. De zandbanken en
vaargeulen zijn goed zichtbaar.

Het is zo geweldig om met helder weer over Nederland terug te vliegen. Dat kleine landje, dat ohzo groen is. Een lappendekentje met poppenhuizen erop. Zo keurig en verzorgd, met sloten en
hekken en wegen. Dan heeft Nederland nog kleinere lappendekentjes. Ja… daar zit ik nu, op de
volkstuin.
Dan te bedenken, dat ze twee tellen later langs Leeuwarden vliegen met de Achmea-toren en een
klein kwartiertje later taxi-en ze over de landingsbaan. Laten we maar zeggen, dat was Nederland
in vogelvlucht.
Jacqueline Fournier
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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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Dorpsfeest
Beste dorpsgenoten,
De tiid hâldt gjin skoft.
Nog ruim drie maanden en dan is het zover. 18, 19, 20 augustus, Dorspfeest Gytsjerk. De voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft een fantastisch feest te worden. Er zijn al enkele opgaves voor de optocht, maar er kunnen nog wel wat bij. Het thema is “The 90’s” in de breedste zin
van het woord. Alles mag, zolang het maar te maken heeft met de jaren 90.
Opgave voor de feestwagen of fietsploeg kan bij Marijke Maat 06-13390471 of via de website
www.dorpsfeestgytsjerk.nl
Volg ons ook op facebook, “Dorpsfeest Gytsjerk”. Hierop plaatsen we zo nu en dan nieuws over
het aankomende dorpsfeest.
Feestcommissie Gytsjerk

Bibliotheek
Het is feest, want Tomke viert dit jaar zijn twintigste verjaardag! Dat vieren we met een tournee langs diverse bibliotheken. Op woensdag 8 juni komt de poppenkastvoorstelling
naar de bibliotheek in Gytsjerk. Aanvang 10.30. De poppenkast is geschikt voor kinderen van 2 t/m 4 jaar.
De toegang is gratis.
POPPEKASTSPUL: TOMKE EN DE TAARTFÛGEL
Tomke hat syn jierdei en by in jierdei heart fansels in taart. Mar der ferdwine hieltyd
stikjes fan de taart. Wa docht dat? Is der in dief yn ‘e buert? Tomke, Romke en Kornelia
geane op boevejacht.
POPPEKASTVOORSTELLING: TOMKE EN DE
TAARTFÛGEL
Tomke is jarig en bij een verjaardag hoort natuurlijk een
taart. Maar er verdwijnen steeds stukjes van de taart.
Wie doet dat, is er een dief in de buurt? Tomke, Romke
en Kornelia gaan op boevenjacht……
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Slinger om ’e Sleef
Gekonfijte ganzenbout
Gekonfijte ganzenbout/eendenbout (maar ook ganzenborst/eendenborst) is een
van mijn favoriete wildgerechten. Warm is het lekker maar ook koud als hapje
bij de borrel is het heerlijk. Het is heel eenvoudig om te maken. De oven doet het
werk voor je. Je kunt eventueel ook andere vleessoorten gebruiken, want konfijten is eigenlijk niets meer dan het garen van gepekeld vlees op zeer lage temperatuur in olie of vet. Als je de ganzenbout vervangt door varkensbuikspek of varkensnek dan krijg je een zogenaamde ‘rillette’. Lekker op stokbrood!
Ingrediënten:
4 ganzenbouten (mogen ook 4 ganzenborsten zijn)
(verkrijgbaar bij poelier, via Slagerij Rijpma wel te bestellen)
2 el. zout

2 el. grof gemalen zwarte peper
2 tot 4 laurierblaadjes, versnipperd
1 kg ganzenvet (verkrijgbaar in blik bij Sligro of Makro)

Bereiding:
Benodigdheden: Een kleine braadslee/kleine ovenschaal, afsluitbaar plastic bakje. Het vlees moet eerst
24 uur gepekeld worden. Wrijf het vlees in met het zout en de peper en de laurierblaadjes en leg ze in
een afgesloten plastic bak 24 uur in de koelkast. Op die manier trekken de smaakstoffen in het vlees en
wordt er vocht onttrokken aan het vlees, wat de houdbaarheid vergroot. Verwarm de oven voor op
200 C. Verwarm het ganzenvet licht tot het vloeibaar is maar niet heet. Het vet mag niet koken! Spoel nu
het vlees af en dep het goed droog. Leg het vlees in de braadslee en giet het ganzenvet over het vlees totdat het vlees volledig onder het vet staat.
Zet de braadslee/ovenschaal in het midden van de oven. Laat het vlees 4 tot 5 uren garen in de oven. De
temperatuur moet constant 200 C blijven. Laat het vlees langzaam afkoelen in het vet. Het mooiste is als
je het vlees met het vet 5 tot 7 dagen laat rijpen in de koelkast. Het vlees moet onder het vet blijven. Het
vet en het vlees wisselen dan goed hun smaak uit. Je kunt het daarna opnieuw verwarmen en het vlees uit
het vet halen. Desnoods nog heel even onder de grill voor een mooi krokant korstje. Lekker bij rodekool,
spruitjes en dergelijke maar ook met een frisse salade, bijvoorbeeld sla Romaine. Je kunt het ook koud
eten door het vlees los te maken uit het vet. Lekker op stokbrood met een kappertje of stukjes augurk en
een klein beetje ganzenvet. Gooi het vet niet weg. Zolang het vet niet heeft gekookt kun je het heel goed
opnieuw gebruiken. Het vet neemt steeds meer smaak op en zal de volgende keer nog meer smaak afgeven aan het vlees. Bewaar het vet in de vriezer.
Bij ons staat geregeld wild op het menu, vandaar een recept met wild. Eenvoudig te maken, toegankelijk
voor kinderen en zowel warm als koud te eten. Het vlees kun je bij de poelier halen maar is vaak ook wel
te bestellen bij Slagerij Rijpma te Gytsjerk.
Wij geven de ’Slinger om ’e sleef’ door aan onze ’buorfrou Tineke’.
Met vriendelijke groet,
Familie Bonnema
Slinger om ’e sleef – Rectificatie mei-nummer.
In het mei-nummer van De Einekoer staat onder het recept van de heerlijke Rode Pastasaus een
verkeerde naam vermeld. De juiste inzender is Renee Tienstra.
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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
We lazen al enkele keren in de Einekoer dat “De Pen” in onze straat actief was en
ja hoor, daar kwam hij ook bij ons langs. Wij, Charlotte en Wiebe wonen al een
paar jaar aan de Suder Spaerlan. Veel van onze vrienden wonen in grotere steden
en staan vaak versteld dat we van alle gemakken zijn voorzien in Gytsjerk. In juni
2015 is onze zoon Ben geboren, nu al bijna weer één jaar, wat gaat de tijd snel.
Met ons drietjes wonen wij hier heel plezierig en genieten wij van het gemak dat
dit kleine dorpje met zich meebrengt. We zijn ook erg blij met onze leuke buren!
Wiebe’s ouders komen beiden uit Friesland,
maar hij is zelf in Drenthe geboren. Blijkbaar is
het Friese bloed sterk, want op zijn negentiende
vertrok hij uit Drenthe en ging naar Leeuwarden
voor zijn studie. Na een korte uitstap naar
Groningen, is hij toch weer terug naar Friesland
gegaan en toen in Gytsjerk komen wonen.
Charlotte komt uit Twente en kwam voor haar
studie een tijd naar Leeuwarden en daar sprong
de vonk over. Charlotte heeft nog een vervolgopleiding afgemaakt aan de VU in Amsterdam en
heeft toen een afstudeerplek gevonden in Groningen, een stad die goed te doen is met de
auto/trein vanuit Gytsjerk. Wij werken beide als onderzoekers, Charlotte op het UMCG in
Groningen als promovendus waar ze onderzoek doet naar Multiple Sclerose, een aandoening van
het centrale zenuwstelsel. Wiebe werkt als moleculair bioloog in Metslawier bij de pootgoedhandelaar HZPC. We werken beiden vier dagen in de week zodat Ben twee dagen per week lekker
thuis kan zijn bij papa of mama.
Ben werkt namelijk hard aan het ontdekken van de grote wereld om hem heen en dat doet hij
drie dagen in de week bij de Kinderopvang de Wieleweide net voorbij de E10 richting
Leeuwarden. Daar heeft hij het erg naar zijn zin, wijst naar alles wat los en vast zit en speelt en
kijkt graag naar de andere kinderen die om hem heen aan het spelen zijn. Op de dagen thuis
wordt hij graag in de wagen door Gytsjerk rondgereden en in de namiddag kun je ons misschien
het vaste rondje over de Singel zien lopen. Charlotte gaat zo af en toe op een avond zwemmen in
Burgum. Wiebe sport bij de volleybalvereniging Trynwalden, een aanrader voor iedereen die op
maandagavond eens leuk mee wil trainen. Op de vrijdagavonden hebben we de wedstrijden die
we meestal afsluiten met een of twee biertjes in de kantine of kroeg. We zoeken nog wat versterking voor ons team!
Wij geven de pen door aan een mede-volleyballer; Gerard Hooiring
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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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Het aandeel van - Campagne
De Rabobank heeft op 6 april de Olympische ‘Het aandeel van‘ campagne gelanceerd. Hierin
worden alle Nederlanders opgeroepen om ‘hun’ uitblinkers te bedanken, de drijvende kracht achter alle sportverenigingen. De mannen en vrouwen die zich door weer en wind inzetten voor hun
club. De Rabobank heeft al een lange periode een aandeel in lokale sportverenigingen. De sponsoring van de bank richt zich vanaf 2016 nog meer op versterking van het lokale verenigingsleven. Topsporters zoals Ellen Hoog, Marianne Vos, Edith Bosch en Sjoerd Hamburger weten als
geen ander hoe belangrijk deze uitblinkers voor hun carrière zijn geweest, ze namen hun persoonlijke uitblinkers mee naar de aftrap van deze Olympische campagne.
Tijd om de rollen om te draaien: Heleen Crielaard, hoofd merk- en marktcommunicatie
bij Rabobank: “Sportverenigingen kunnen niet overleven zonder de uitblinkers, de clubmensen die
hun club 200% van zichzelf geven. Sportclubs zijn blij met ons, als sponsor langs de lijn of in de
kantine maar het is nu tijd om de rollen om te draaien. Wij willen nu de drijvende kracht zijn achter miljoenen ‘dank-je-wel’s’ voor die fantastische clubmensen.”
Vrijwilligers cruciaal voor sportclubs: Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling bij NOC*NSF:
“Sportclubs zijn cruciaal voor een samenleving maar zonder de inzet van meer dan één miljoen
vrijwilligers zouden clubs niet kunnen bestaan. Clubs zijn dé plek om plezier aan sport te beleven.
NOC*NSF is dan ook enthousiast over deze Olympische ‘Het aandeel van’ campagne van de
Rabobank, waarin vrijwilligers in de schijnwerpers worden gezet.”
Het aandeel van campagne: Vanaf 2017 zal de Rabobank in haar sponsorstrategie nog meer de
nadruk leggen op versterking van het lokale sportverenigingsleven. Met de campagne ‘Het aandeel van’ eert Rabobank de uitblinkers van de club. Vanaf april tot en met augustus 2016 kan
sportend Nederland zijn of haar persoonlijke uitblinker al bedanken via Hetaandeelvan.nl.
Campagne 'Het aandeel van' bedankt uitblinkers bij sportclubs. ’Partner in Sport Rabobank’ heeft
woensdag zijn Olympische campagne ‘Het aandeel van’ gelanceerd. De campagne roept alle
Nederlanders op om uitblinkers te bedanken: de mannen en vrouwen die zich door weer en wind
inzetten voor hun sportvereniging. Zij zijn de drijvende kracht achter sportverenigingen, zij maken
het verschil voor sporters: van amateur tot Olympische sporter.
Ellen Hoog bijt de campagnespits af en zet haar ‘uitblinker’ in de kijker, te bekijken op:
www.Hetaandeelvan.nl.
Rabobank heeft al jarenlang een structureel aandeel in lokale sportverenigingen. In haar sponsorstrategie richt Rabobank zich vanaf 2016 nog meer op versterking van het lokale verenigingsleven. Topsporters als Ellen Hoog, Marianne Vos, Edith Bosch en Sjoerd Hamburger weten dat als
geen ander en kwamen met hun persoonlijke uitblinkers naar de aftrap van deze Olympische campagne. Zij onderschrijven het belang van de lokale Uitblinkers.
Geef uw eerbetoon
Op de website www.Hetaandeelvan.nl kunt u uw uitblinker een eerbetoon geven.
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Doe mee met
de leukste loop
van Gytsjerk...
15, 16 en 17 juni 2016

MELD JE

!

NU AAN

Opgave voor alle leeftijden kan op ons mailadres poddeloop@hotmail.com vóór 27 mei
2016. Graag nodigen wij jong en oud uit om
mee te lopen!

Kosten € 3,00 p.p.
De basisschoolleerlingen van Gytsjerk
ontvangen een inschrijfformulier op school.

AVOND-DRIEDAAGSE GY TSJERK
poddeloop@hotmail.com

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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Gytsjerkster foto’s fan destiids het verhaal van zuster Cor Stolk in Gytsjerk (deel 2)

Zuster Stolk, zoals ze in de Trynwâlden door
iedereen die haar kende werd genoemd, was
eerst inwonend bij vrouw Zijlstra te Oentsjerk.
Daar had ze in juli 1942 als kostgangster, inwoning van een joodse onderduikster. Een
verre van ideale omstandigheid en daarom
betrok ze eind november 1942 de woning
aan de Canterlandseweg nummer vier, die ze
kon huren van Bonne Wijnterp, onderwijzer in
Amsterdam. Hier had ze een joods doktersechtpaar, Miep en Sil in onderduik. Dezen Bram (Jan) Houtkruijer schrijft: Deze foto is genomen
hadden in de beginperiode weleens moeite vanuit de slaapkamer van heit en mem De Vries aan
met haar gedurfd gedrag jegens de Duitsers de Achterdyk/Nieuwe Straatweg, waar nu Piet en
en hun meelopers. Doordat er veel op het spel Tine Postma wonen. Rechts de boerderij van Bartele
stond, kon je in principe niemand vertrouwen en Tjitske van der Ploeg, later heeft daar Galema
en daarom was negeren en zwijgen naar de gewoond. Op de achtergrond de Atsjebosk. In de
oorlog hebben daar soldaten van de Wehrmacht
buitenwereld toe, essentieel in de onderlinge
gezeten, ze oefenden weleens in de Atsjebosk.
afspraak. Toch moest ter wille van noodsituaties een kleine kring van mensen op de
hoogte zijn van Stolks activiteiten. Er was nog een onderduikster bij zuster Stolk, het joodse dienstmeisje Hanny, waarvoor door onbekende verzetsmensen een vals persoonsbewijs was gemaakt.
Destijds bediende men zich nog van het tonnenstelsel, de voorloper van de wc. Het was gebruikelijk dat een gemeenteman de tonnen twee keer in de week leegde. Bij alleenstaanden gebeurde
dat één keer per week, zo ook bij zuster Stolk, officieel een mens alleen. De laatste maanden van
de oorlog gebeurde het dat alle paarden werden gevorderd, ook die van de gemeente-tonnenman. De overbuurman -Jelle Bottinga– verving de tonnenman en leegde vervolgens bij zuster Stolk
de ton. Bovendien hakte diezelfde buurman, met de achtergelaten bijl van de huisbaas uit
Amsterdam, in het hok houtjes voor de Salamander-kachel. Cor Stolk schrijft hierover in haar memoires: ”Jelle Bottinga, mijn vriendelijke oude buurman werd steeds stiller en stugger”. Totdat de
bevrijding kwam. “Nou buurman, nu hoef ik niet altijd geheimzinnig te doen, nu kan ik de deur
weer open laten staan, als ik wegga”. De oude man was heel aardig voor mij en alles was beiderzijds gewoon. “Maar”, zo zei hij, ”ik zeg tegen mijn vrouw, schijt dat mens nou zoveel? “
Meer dan één keer deed zich een kritieke situatie voor en liep het bijna mis. Een buurtgenoot *)
waarvan men dacht dat hij nogal wat waardering had voor de nazidenkbeelden en als
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onbetrouwbaar doorging was aan de achterdeur geweest toen de onderduikers alleen thuis waren.
Vanzelfsprekend werd er niet opengedaan. Later kwam hij met het verzoek om spoorwegmensen bij
Cor Stolk te huisvesten. Ze ervoer die vraag als een smoes om haar goede Nederlanderschap te testen. Na haar weigering vanwege regelmatig familiebezoek uit Amsterdam, ging de buurtgenoot
nogal te keer en dreigde met de vordering van haar woning door de Duitsers. Op een herfstige dag
eind oktober 1944 was het onrustig op de Canterlandseweg richting Leeuwarden. Niet geheel onverwachts vormt zich een oploop bij het huis van zuster Stolk met een wilde achtervolging, waarbij
niet duidelijk is, wie achter wie aanzit. De onderduikers Miep en Sil vertrekken afzonderlijk snel per
fiets naar een van tevoren afgesproken uitwijkadres. Laat in de middag keren ze veilig terug. Niet
lang daarna blijken de woorden van de boze buurtgenoot geen loze kreten. De woning van Cor
Stolk wordt gevorderd. Op een middag trekken er zesentwintig Duitse soldaten bij haar in. De vertrekken worden nauwkeurig geordend naar rang en bevoegdheden.
Gelukkig was men voorbereid, want direct nadat de NSB Burgemeester Frijling met de inkwartieringsboodschap kwam, trad het uitwijkscenario in werking. Op de buiten uitgestalde inboedel hielden vrienden en buren een oogje in het zeil, kostbare hulpmiddelen zoals de stofzuiger werden
gestald bij de smid. Al na een paar dagen vertrekken de Duitsers en zijn het opnieuw de vrienden
en buren die in actie komen en de helpende hand bieden bij het herinrichten en schoonmaken van
de woning. In de hongerwinter van 1945, toen in Holland het eten steeds schaarser werd, ontstond bij zuster Stolk de gewoonte om op weg naar haar werk bij mensen met een groentetuin en
bij boeren alsmaar vaker eten voor haar familie in Holland te vragen. Weleens tot vervelens toe
“Dêr is dat minske ek wer te seuren”, werd er af en toe gezegd. De verbazing was groot toen na
de oorlog bleek wat haar opzet was geweest en dat veel van dat extra eten voor de onderduikers
bestemd was.
Na de oorlog verliet ze Gytsjerk en de Trynwâlden om in Zwolle zich weer dienstbaar te maken.
Over de Trynwâldster periode in haar leven memoreert zuster Stolk later: ”En toen ik van 1 januari
1938 tot de herfst van 1946 in Friesland was geweest en daar toen vertrok, toen wist ik, dat de
mooie natuur daar me altijd zou blijven bekoren, maar ik moest daar weg, want op een dorp,
daar zijn de dominee en de dokter zoiets als halve goden en de wijkverpleegster ook zoiets. Het
werd de hoogste tijd dat ik weer eens een gewoon mens werd.”
Ook Bram Houtkruijer heeft herinneringen aan Gytsjerk. Bijna elk jaar keert hij terug naar de
plaats waar hij in de oorlog een warm onthaal kreeg. Voor even is hij dan in Gytsjerk weer Jan.
*) Bepaalde omstandigheden weerhouden mij (DL) zijn naam te noemen.
Dirk Laverman 058 2561746
dirklaverman@hotmail.com
Informatie: Bram Houtkruijer en Anna Postma.
Bron: Cor Stolk. In vogelvlucht.
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Verpleging en verzorging thuis,
ook in uw dorp.

Trynwâlden e.o
tel. 06 - 83799488
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Agenda
Agenda juni
4 Orgeltocht
4 Orgeltocht
4 Orgeltocht
5 Zomerconcert
7 ALV Dorpsbelangen
8 Poppenkast voorstelling
13 Start expositie ‘Dwaaltiid’
15 Poddeloop
16 Poddeloop
16 VvN - Fytsclub
17 Poddeloop
24 VvN - Túnclub
24 Oud papier
25 Oud papier
29 Dorpsbelangen vergadering

14:00
15:00
16:15
14.30
20:00
10:30

Martinuskerk Gytsjerk
Mariakerk Oentsjerk
Pauluskerk Aldtsjerk
Pro Rege Oentsjerk
de Canterlanden Gytsjerk
Bibliotheek Gytsjerk
Park Vijversburg

08.30

Parkearplak AH

13.00

Parkearplak AH

Contact: VvN:Janke Wijbenga-Nijdam, tel 058-8433441
Verwacht:
18, 19, 20 Augustus

Dorpsfeest Gytsjerk

Vier samen de zomer:
Zomerconcert op 5 juni!
Op zondagmiddag 5 juni geeft de alom bekende Bogerman Bigband uit Sneek een spetterend zomerconcert in Pro Rege, het verenigingsgebouw achter de Ontmoetingskerk te
Oentsjerk; de aanvang is om 14.30 uur! Dit in het kader van het vijfjarig jubileum van It
Lijsket. It Lijsket is een kleinschalige woonvorm voor (jonge) mensen met een verstandelijke
beperking!
Het vijfjarig bestaan vieren de bewoners graag samen met u en jullie, inwoners van de
Trynwalden! De toegang is €7,50.
Voor het concert bent u en zijn jullie ‘tige wolkom’!
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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
plaats

voorganger

zo

dag datum

05-06 10.00

tijd

Parkdienst

OWT/H. Vlasman

zo

12-06 09.30
09.30

Gytsjerk
Mariakerk Oentsjerk

H.J. Hoving
D. Geertsma

zo

19-06 09.30
10.00

Ontmoetingskerk
Heemstra State

H. Vlasman
G. v.d. Galiën

zo

26-06 09.30
09.30

Aldtsjerk
Gytsjerk

A. Veurman
H. Vlasman

zo

03-07 10.00

Ontmoetingskerk

H. Vlasman

Wyns

D. Geertsma

11.00

bijzonderheden

JOP overgang Kinderkerk naar
Tienerdienst

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

De opbrengst van de Reumafondscollecte is: € 828.67
Hartelijk dank daarvoor.
Lutske Klopstra & Antje Dijkstra
De collecteopbrengst voor de Hartstichting was dit jaar: € 1041,13
Namens de Hartstichting dank voor uw gift.
Alle collectanten heel veel dank voor jullie inzet, ik hoop volgend jaar weer
een beroep op jullie te kunnen doen.
Ook zijn we steeds op zoek naar nieuwe collectanten, heb je een uurtje over,
we doen graag voor volgend jaar een beroep op je.
Fokje van Zwol 058 256 1989 fvnzwl@gmail.com
Joke van der Woude 058 256 1024 a.woude40@chello.nl
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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
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Samuel R.v. Nautaweg 3, Gytsjerk
Openingstijden: Woe: 13.30-17.00 uur • Vrij: 19.00-21.00 uur • Za: 10.00-12.00/13.00-15.00 uur
Ophalen spullen?: Dhr. G. Kingma, dr. Kijlstraweg 74, Oentsjerk, tel: 2562108,
Dhr. F. de Vries, Dr. Kijlstraweg 55, Mûnein, tel: 2562577.
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 Anne Hoekstra. Patyna Locatie Heemstra State, Frisiastate 23, Oentsjerk
058-2564141 ergo.heemstrastate@patyna.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.
Medicatie besteld:
Maandag voor 17.00u
Dinsdag voor 17.00u
Woensdag voor 17.00u

Afhalen:
Donderdag na 13.30u
Vrijdag na 13.30u
Maandag na 13.30u

Medicatie besteld:
Donderdag voor 17.00u
Vrijdag voor 17.00u

Afhalen:
Dinsdag na 13.30u
Woensdag na 13.30 uur

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
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