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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
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Fan ’e redaksjetafel
En weer is er een maand voorbij. Een maand met heel mooi weer, en
 bijzondere gebeurtenissen. 

TrynsRock mag weer een geslaagd feest genoemd worden, en de Poddeloop is ook weer door
vele kinderen, ouders, pake’s en/of beppe’s, ooms en tante’s gelopen. Ik hoop dat iedereen veel
plezierige kilometers gemaakt heeft.

De eerste paal van het lang verwachte winkelcentrum is geslagen, via een webcam is de bouw
van het winkelcentrum te volgen.
www.bekijkwebcam.nl/friesland/bouwwinkelcentrumgiekerk/

Overal in het dorp zie je bedrijvigheid. Bouwvakkersbusjes rijden af en aan men is druk met huis
of tuin, sommige huizen worden helemaal getransformeerd met een mooie uitbouw, en een frisse
nieuwe kleur. Er staat een heel mooi nieuw boothuis bij de jachthaven, iedereen is bezig met het
mooier maken van ons dorp, fijn om al die bedrijvigheid te zien. 

Ook de Singelwrotters hebben het druk met hun tuintjes, dan is
het weer te droog, dan weer te nat, het blijft aanmodderen.
Maar men doet dat met veel genoegen en hoopt op een goede
oogst dit jaar. 

Vanuit mijn zonnige achtertuin wens ik iedereen veel leesplezier
met het juli nummer van De Einekoer. 

Henk Sjoerdsma

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

Rond de 1e van de nieuwe maand zal ’De Einekoer’ huis aan huis bezorgd worden.
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Algemene ledenvergadering
Op dinsdag 7 juni vond de Algemene Ledenvergadering plaats bij Brasserie De Canterlanden. Er
waren ongeveer 25 leden aanwezig. Voordat begonnen werd met de afhandeling van de
agenda, presenteerde Bert van der Beek van Duurzaam Wonen de plannen voor ons
dorpscentrum. 

De leden kregen uitleg over fase 1
en 2 die nu van start zijn gegaan
met de bouw van het winkelcen-
trum, een aantal woningen, de her-
inrichting van het parkeerterrein en
het omliggende centrumgebied. In
fase 3 volgt de bouw van een ap-
partementencomplex met studio's
voor commerciële activiteiten. Van
der Beek gaf onder meer aan dat
een werkgroep zal worden ge-
vormd die de wensen ten aanzien
van de herinrichting zal inventarise-

ren. 
In deze werkgroep zullen ook dorpsbewoners zitting hebben. Nadat de reguliere agenda was af-
gehandeld waren er na de pauze nog twee sprekers. Jaap Koen Bijma van de Stichting
Doarpswurk nam de aanwezigen mee in een theorie die de basis kan vormen voor een nieuwe
dorpsvisie. In aansluiting hierop vertelden Guus Tomey (Sa Leuk Hus) en Maarten
Gunsing (Driestroom) over het achterliggende concept van Sa Leuk Hus. Dit onderwerp sloot
mooi aan bij het verhaal over de dorpsvisie: hoe je vanuit een dorpsvisie en vanuit het netwerk in
de eigen omgeving mooie initiatieven kunt ontwikkelen. 

Het verslag van de vergadering zal zo spoedig mogelijk op de website http://www.gytsjerkaktueel.nl
geplaatst worden. Ook de presentatie van Duurzaam Wonen kunt u daar vinden. 

Vanaf 31 augustus 2016 geen inloopspreekuur meer
De eerstkomende bestuursvergadering van Dorpsbelangen is op 31 augustus. Gelet op de lage op-
komst heeft de ALV ingestemd met het voorstel om het spreekuur af te schaffen. 

De Einekoer
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Bestuurlijk Bekeken
Vereniging voor Dorpsbelangen
Secretariaat: De Tille 13; tel. 06 417 456 80
E-mail: doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com - website: www.gytsjerkaktueel.nl
Bankrekening DB Giekerk: NL54 RABO 0320 9762 54
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• 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
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U kunt uw vragen telefonisch of per e-mail richten aan het secretariaat van Dorpsbelangen op De
Tille 13 of via e-mail naar doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com. U hoort dan nader van ons.

Web team op zoek naar vrijwilligers
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons web team komen versterken. Het gaat om het bijhouden
van onze website, het plaatsen van artikelen, het bijhouden van de agenda en het zoeken naar re-
levante artikelen. Doe je graag iets met computers, websites, communicatie en social media? Stuur
dan een mailtje naar contact@gytsjerkaktueel.nl.

Ho! net yn’e KLIKO! 
De actie loopt tot vrijdag 16 september en wordt afgesloten samen met de
kinderen van de vier basisscholen, zoals we vorig jaar ook begonnen. In het
volgende nummer van de Einekoer leest u hier meer over. In dit zomernum-
mer publiceren we de zesde en laatst nieuwsbrief. Na de andere fracties die
apart worden ingezameld gaat deze nieuwsbrief over KCA – klein chemisch
afval - dat ook niet in de Kliko thuishoort.

Repaircafé voor de Trynwâlden in Sa Leuk Teehûs begint op 24 september
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.

De Einekoer
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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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Renie Jouta
Rinia van Nautaweg 63
9061 AD GYTSJERK
(058) 256 31 51
info@joutacoaching.nl
www.joutacoaching.nl

Coaching
rond

thema’s als

Leven
en

Werk
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De kracht van het coachgesprek
In het Daltononderwijs wordt veel zelfstandigheid en eigen verant-
woordelijkheid van kinderen gevraagd. Hiervoor is het belangrijk
dat kinderen zich bewust worden van hun eigenaarschap.  

De kinderen bij ons op de Ichtusschool leren vele vaardigheden op het gebied van samenwerken,
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Wat hierbij niet mag ontbreken is het evalueren en reflecte-
ren. Als Team zijn we veel in gesprek en volgen we scholing. We staan steeds stil bij de volgende
vragen. Hoe realiseren we bovenstaande vaardigheden op de Ichthus? Wat gaat er al goed en wat
kan er nog beter? Doen we allemaal nog wat er in ons Daltonplan beschreven staat?  Waar willen
we naar toe? Zijn we nog voldoende in ontwikkeling?

Zo hebben we het ook gehad over het voeren van coachgesprekken met de leerlingen. Coaching is
alom aanwezig in onze maatschappij. In het onderwijs wordt coaching steeds populairder.  Het
coachen van de leerkracht zelf komt steeds meer voor, maar zeker ook het coachen van de leerlin-
gen. Coachen is een vak apart, iets wat je niet zomaar even doet. Wil je het voeren van coachge-
sprekken goed neerzetten, dan vraagt dit de nodige kennis en vaardigheden. 

Waarom vinden wij coachgesprekken belangrijk?
Met de invoering van de wet op Passend Onderwijs heeft de school de verplichting alle leerlingen
toe te laten of te ondersteunen en indien nodig te adviseren naar een andere vorm van onderwijs.
Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. 

Het coachgesprek is een goed middel om te signaleren. Doordat je met regelmaat met de leerlingen
in gesprek bent kunt je vroegtijdig inspelen op eventuele speciale onderwijsbehoeftes.  Je creëert
leersituaties op maat en dat sluit perfect aan bij Passend Onderwijs. Met onze coachgesprekken wil-
len we gepersonaliseerd onderwijs nog beter vorm kunnen geven. Dit onderwijs probeert de leerling
in zijn leerproces zo goed mogelijk te ondersteunen, passend bij het niveau en de talenten van de
leerlingen afgestemd op de leerstijl. Een mooie link met Passend Onderwijs. Bij het voeren van
coachgesprekken krijg je een goed beeld van alle leerlingen. Je krijgt in kaart met welke hulpvragen
de leerling zit en wat hij ervoor nodig heeft om tot leren te komen. Als coach communiceer je met de
leerlingen, waarbij hun competenties worden gebruikt om hun sociaal-emotionele ontwikkeling en
leergedrag te bevorderen. De coach dient rekening te houden met de leerling door goed in beeld te
krijgen wat zijn sterke kanten en vaardigheden zijn. 

Dr. O. Postmastrjitte 6
9061 BK Gytsjerk
Tel.: 058 256 22 71
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Afhaalmenu’s voor 2 - 3 personen
voor €18,50

Elk weekend een lopend buffet voor € 11,75
(Van tevoren reserveren)

Openingstijden:
Alle feestdagen 11.00 - 22.00 uur. Maandags gesloten

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

Zaterdag en zondag 11.00 - 22.00 uur

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

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

www.bouwbedrijfvandermeer.nl

* nieuwbouw * verbouw * onderhoud *
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Door de coachgesprekken kan de coach een context creëren, waardoor de leerling zijn capaciteiten
verder kan ontdekken en toepassen. De leerling kan zelf aangeven met welk doel hij aan de slag
kan. Ieder individu komt tot zijn recht.

Komend schooljaar gaan we nog meer aan de slag om nog meer uit het coachgesprek te halen!

Ineke Hartwig Ichthusschool

Leerlingenraad Thrimwaldaschool 2015-2016

Ook het afgelopen schooljaar is de leerlingenraad actief geweest. De
raad bestaat uit de directeur en 8 kinderen, die gekozen zijn uit de groe-

pen 5, 6, 7 en 8. Zij vergaderen negen keer per schooljaar. Maandag 6 juni was de laatste ver-
gadering. Leerlingen en directie hebben de bijeenkomsten van de leerlingenraad geëvalueerd. 

Welke onderwerpen zijn zoal aan de orde gekomen?
* het bespreken van regels en afspraken
* het kiezen van een slogan met betrekking tot ‘hoe gaan wij met elkaar om’
* het regelen van de speluitleen in de pauzes
* de aanschaf van nieuw materiaal 
* het bespreken van ideeën uit de ideeënbus 
* hoe kunnen wij als school hulp bieden aan vluchtelingen

Hoe vonden de kinderen het om zitting te nemen in de leerlingenraad? 
* leuk
* spannend
* leerzaam
* trots, dat zij zijn gekozen

Wat hebben zij daarvan geleerd? 
* vergadertechnieken (voorzitter zijn)
* notuleren
* agenda’s samenstellen
* eigen mening formuleren
* anderen meningen accepteren en respecteren
* inzicht krijgen in wat er in en om school gebeurt
* verantwoordelijkheid dragen

Als leerkrachten vinden wij het functioneren van de leerlingenraad zeker een meerwaarde hebben.
Op deze manier weten wij wat er zoal leeft bij de leerlingen. Wij zien dat zij kunnen meedenken
en vaak positieve inbreng hebben met hun originele ideeën.

Team OBS Thrimwalda

De Einekoer
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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 ja-
ren lid zijn van de afdeling. Alle twaalf uitgeno-
digde 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 vrouwenvereni-
ging 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 da-
mes weer naar huis na de gezellige middag.

De Einekoer
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Zwemseizoen 2016 
De Sawn Doarpen gestart

De eerste baantjes zijn al weer getrokken!

Op 30 april is de opening van het seizoen verricht door burgemeester Ter Keurs. Op zaterdag 4
juni is het 40-jarig bestaan van het zwembad feestelijk gevierd met de onthulling van een span-
doek door wethouder Doeke Fokkema. 

Net als vorig jaar verzorgen vrijwilligers het onderhoud en de schoonmaak van ons prachtige buiten-
bad. Geweldig! Ook de lokale zorgboerderijen/-huizen helpen weer mee. Samen zorgen we voor
het behoud van het zwembad. Wilt u ook sponsoren/steunen/helpen? Bijvoorbeeld bij de activiteiten
die dit seizoen op het programma staan, dan horen we dat graag!: www.laattrynwaldenzwemmen.nl 
of via Facebook. 

Op donderdag 18 augustus wil SWIM! wederom boeken verkopen tijdens het dorpsfeest. Heeft u
na het opruimen van de zolder boeken in de aanbieding dan ontvangen we die graag. 
Deze kunnen worden ingeleverd bij Jentje Leistra op:
Maandag 4 juli t/m zaterdag 9 juli
En vrijdag 15 en zaterdag 16 juli op de ochtend.

Ook kunt u contact opnemen met Aukje Wesselius (2561436) of Jeltje Visser (2563635). 

We hopen u/jullie vaak in het, liefst zonovergoten!, zwembad te treffen. 

Bestuursleden SWIM! Stichting Laat Trynwâlden Zwemmen
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Harmen Werkhoven
Waling Dykstrastrjitte 27, Gytsjerk

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

kwaliteit
goede service

scherpe prijzen

Tel. 058 - 256 12 79 / 058 - 256 12 13 Rinia van Nautaweg 4c Giekerk
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SWIM-jeugd neemt verantwoordelijkheid
en poetst wekelijks
“Participatiesamenleving” roept doorgaans negatieve reacties op, terwijl het niet raar is om via belasting
te betalen voor diensten. Wanneer deze collectief betaalde diensten niet meer worden geleverd en daar-
door bijvoorbeeld een zwembad sluit, moet er door de samenleving meer geparticipeerd worden. Dat
gebeurt bij SWIM in de Trynwâlden. Als voorbeeld nemen we voor deze editie een dinsdagavond bij
zwembad "De Sawn Doarpen" te Gytsjerk.

Leer Douwe, Wiepkje, Marit en Dynke kennen. Om de twee weken zorgen zij ervoor dat de woensdag-
ochtend zwemmers kunnen douchen en omkleden in schone vertrekken, net als de andere schoonmaak-
ploegen van Stichting SWIM die elke dag schoonmaken in het zwembad. 
Zij sproeien de vloeren, banken en wc's met een stevige ontvetter om ze grondig te boenen, spoelen al-
les af met water om het daarna droog te trekken. De spiegels laat men blinkend achter en ook op het
gras zal geen vuiltje meer te vinden zijn (de bosjes kunnen onmogelijk helemaal worden uitgekamd).
Ondanks de benodigde bezuiniging mag toch worden geconcludeerd dat sinds SWIM de schoonmaak
regelt het een stuk schoner is in het zembad. Door hen kan de Trynwâlden zich nog gelukkig prijzen met
een (schoon) zwembad, waar wij allen hopelijk nog lang in mogen ronddobberen!

Douwe, Wiepkje, Marit, Dynke 
(Jitske maakte de foto dus staat er niet op)

Maar uit wie bestaat die bevlogen groep fanatieke schoonmakers? Over de hele breedte betreft dat een
perfecte weerspiegeling van de samenleving: scholieren en studenten, moeders en vaders, opa's en om-
a's, mensen met een beperking en hun verzorgers, jong-ouderen en oud-jongeren! Zoals Lodewijk
Asscher het graag ziet: iedereen helpt mee om het zwembad schoon te houden.

Op de foto zijn de jongeren van de dinsdagavondploeg te zien, maar in andere weken zijn Titia,
Maureen, Linda, Jitske en Martin er ook bij. Om 20.00 uur, wanneer het bad sluit, gaat een groep van
4-5 personen van start met de schoonmaak, waarbij iedereen zijn voorkeur heeft. Dynke (Oentsjerk)
neemt de vuilzak en struint de velden af om zwervend afval op te ruimen en om de zakken in de afval-
bakken zo nodig te vervangen. Haar valt op dat er meer vuil buiten de afvalbakken ligt dan in de afval-
bakken. Omdat afval rapen niet leuk is, willen wij verzoeken het afval in de afvalbak te gooien i.p.v.
 elders op het gras. Alvast bedankt.
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Janneke
Mulder - Deelstra

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

BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK
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Oud papier Gytsjerk

Allereerst: Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die iedere maand het oud papier ophalen! Onze
schoolkinderen kunnen uit dit financiële potje leuke en nuttige doen/aanschaffen. Helaas zien wij
de laatste tijd de tendens dat dorpsgenoten niet de moeite doen het papier goed te verpakken; los,
in plastic of gewoon lege dozen (zie foto). Dit maakt het werk er niet makkelijker en leuker op!
Soms zien de vrijwilligers zich genoodzaakt het papier te laten staan.

De vrijwilligers nemen het oud papier alleen mee als:
- het papier gebundeld is
- het in dozen en niet in plastic zit
- het papier zoveel mogelijk bijeen in de straat staat
Ook papier dat te gauw buiten is gezet en nat is geregend, is niet te versjouwen!

Bij de containers is het zaak zoveel mogelijk achterin op te stapelen zodat we met minder contai-
ners toe kunnen.

Bedankt voor uw (kleine) moeite namens alle vrijwilligers van het oud papier!

Coördinatoren Ichthus- en Thrimwaldaschool

In juli en augustus wordt er geen oud papier ingeza-
meld.

Op de volgende dagen wordt er weer ingezameld:

Vrijdag 2 september en zaterdag 3 september

Vuistregels om het inzamelen zo eenvoudig mogelijk te
maken: bundel het papier, doe het in dozen (géén plas-
tic zakken) en plaats het aan de straat. Tempex of an-
der 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 papierin-
zamelaars (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.

De Einekoer
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www.personaltouchtravel.nl/adviseur/tjitske-koopmans

Tjitske Koopmans
T: 06-25360061
E: tjitske.koopmans@personaltouchtravel.nl
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Slinger om ’e Sleef
Nogmaals het lekkere recept van de gekonfijte ganzenbout, dat in de vorige
Einekoer geplaatst is. Door onbekende reden is er in de vorige editie iets misge-
gaan met de juiste instelling van de oventemperatuur. Let op: De juiste oventempe-
ratuur moet zijn 80 graden C (tachtig graden C)!!

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. En 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:

Bereiding:
Benodigdheden: 1 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 80graden 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 80graden 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 ro-
dekool, spruitjes e.d. maar ook met een frisse salade, bijv. 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

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)

2016 Einekoer 7 - juli.qxp_Einekoer  21-06-16  08:42  Pagina 21



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
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De Singelwrotters

Een tijdje geleden heeft het bestuur van de volkstuinvereniging De Singelwrotters haar leden opge-
roepen om tuinervaringen eens op papier te zetten voor publicatie in de Doarpskrante van
Gytsjerk. Zoals bekend is het de bedoeling om tweemaandelijks u als lezers iets te vertellen over
ons volkstuincomplex en de ervaringen van zelf groente en fruit kweken. U hebt hier al een aantal
keren iets over kunnen lezen.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als meerdere leden dit zouden willen doen, mooie foto's zijn
ook welkom. Het volkstuincomplex is een belangrijke dorpsvoorziening in Gytsjerk
en omgeving. Een aantal leden heeft hier al gehoor aan gegeven, in dit nummer het tuinverhaal
van de familie Van Drie uit Munein.

Op zaterdag 20 augustus houden we weer onze open dag, vanaf 13.00 uur bent
u welkom op ons tuincomplex aan de Singel. U kunt dan weer volop genieten,
proeven en kopen van onze geteelde groenten en fruit. Ook hebben we deze
keer een kavel geschikt gemaakt voor rode en zwarte bessen, deze mag u tegen
een vergoeding zelf gaan plukken. De pluktijden worden nog nader bekend ge-
maakt.

TUINIEREN
Een eersteklas hobby mag het tuinieren genoemd worden. In Gytsjerk is daar volop de gelegen-
heid voor op het volkstuincomplex aan de Singel. Een attractief en vrij eenvoudig onderdeel is het
kweken van fruit. Wij hebben o.a. rode en witte aalbessen aangeplant. Bijen en de wind zorgen
voor kruisbestuiving waardoor de witte bessen een blosje krijgen. Omdat de oogst in korte tijd
overvloedig is wordt er jam van gemaakt. De witte bessen geven dan Roséjam, heel bijzonder en
de smaak blijft prima.

Makkelijk zelf te kweken zijn viooltjes, als amateur kunt u professioneel nieuwe kleuren voortbren-
gen. Zaai tegen eind Augustus een bedje gemengde violen, daar is rond die tijd wel een plekje
voor beschikbaar gekomen. In de lente kunt u er thuis bloembakken mee vullen, ze zijn immers
winterhard. Kijk regelmatig of er al rijp zaad geplukt kan worden. Bewaar de zaadbolletjes even
in een doosje of envelop tot ze opengaan en zaai uw zelf gewonnen zaad. U gelooft uw ogen
niet, Tip: Het Maartsviooltje is een vaste plant, deze favoriet kan vermeerderd worden door scheu-
ren en heeft weinig zon nodig.

Ook in de lente hebben we weer kunnen genieten van de duizenden felgele bloemetjes van het
alom aanwezige speenkruid, de makkelijkste plant van de hele wereld.
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Als in februari uw tuin er nog doods bij ligt, dan komen de hartvormige blaadjes alweer boven ge-
volgd door de bloei in maart/april. De andere planten hebben er geen last van want voor die aan
de groei zijn begonnen is het speenkruid al weer weg tot februari zonder dat u er iets aan doet. Is
deze leuke lentebode onkruid? Ja, maar lastig? Nee. Wilt u deze plant, laat het mij maar weten.

Munein. fam. Van Drie tel. 2560722. 
email: steniavandrie@gmail.com

Met de handen los…
Op woensdag 1 juni was het stralend weer. De mensen in de bouwput doen in korte broek hun
werk. Hier zijn al veel betonnen koppen te zien van de heipalen die al geslagen zijn. Achter de
stuurknuppels van de heikraan zit Ype Gerbrandy, gestoken in een zwarte korte broek en even
donker hemd. Hij gaat rustig door met het heien en steekt een sigaar op. Bij de bouwput wordt be-
langstellend gekeken en worden foto’s gemaakt. 
Na enkele woorden van wethouder Schippers, gaat hij over tot het slaan van De Eerste Paal. Zelf
merkt hij op dat er al veel staan, maar dit is dan de officiële handeling. Na instructie en begelei-
ding van Ype Gerbrandy, slaat hij de eerste paal. Met de handen los!

Jacqueline Fournier

2016 Einekoer 7 - juli.qxp_Einekoer  21-06-16  08:42  Pagina 25



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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Slinger om ’e Sleef

Chinese tomatensoep

Ingrediënten: 8 personen
1 liter water 1 handje vol mihoen
2 grote kippenbouten 2 kippenbouillonblokjes
1 ui 2 tenen knoflook
6 eetlepels suiker 4 eetlepels zoete ketjap
2 eetlepels azijn 1 theelepel djahé
1 theelepel sereh 2 eetlepels maïzena
2 pakken gezeefde tomaten van 500 gram per stuk
1 theelepel sambal (of meer naar eigen smaak)

Bereidingswijze:
Breng 1 liter water met de kip, bouillonblokjes, ui en knoflook aan de kook. Laat dit dan 1 tot 
1 1/2 uur zachtjes pruttelen tot de kip gaar is. Haal alle ingrediënten uit de bouillon. 
Laat de kip een beetje afkoelen, haal het van de botten en snij het fijn.
Doe zolang in een schaaltje. Voeg de pakken gezeefde tomaten toe aan de bouillon en breng het
geheel weer aan de kook.
Maak in een ander schaaltje een mengseltje van suiker, ketjap, azijn, sambal, djahé en sereh.
Roer dit door de soep.
Roer de maïzena met water tot een glad papje en voeg dit ook aan de soep toe. Voeg de mihoen
toe. Laat alles nog eens 20 minuten heel zacht doorkoken. Als laatste de gesneden kip toevoegen.

Tineke van der Wal
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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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Fryske middei yn Bibliotheek Gytsjerk
Snein 11 septimber: Swalk de bibliotheek 15.00 oere
Hâlde jo fan in gesellige Fryske middei mei muzyk, dan hat Swalk no in moaie ôfwikseljende mid-
dei foar jo yn petto. Swalk is in projekt fan Tresoar yn Ljouwert. Swalk bringt de Fryske literatuer
en kultuer by de minsken yn Fryslân. Mei in rige optredens troch Fryslân, mar ek op Twitter,
Facebook en in webside (swalk.nl) wol Swalk de leafhawwers fan de Fryske taal en kultuer graach
berikke.

Fryske berneboeken
Swalk is in Frysk multymedia spektakel mei byld, lûd, muzyk en ferhalen. Dit jier is it tema fan
Swalk ‘Brieven’ omdat it Kadoboek ‘Neiskrift’, in brieveroman is. Marga Claus en Aggie van der
Meer ha inoar brieven skreaun en dy binne opnommen yn it boek. De namme ‘Kadoboek’ seit it
al: dat krije jo kado by oankeap fan in Frysk boek. De muzyk tidens Swalk wurdt fersoarge troch
de band ‘Wiebe’, besteande út Wiebe Kaspers, Florian den Hollander en Daan Slagter. Wybo
Smids (û.o. bekend fan iepenloftspul Jorwert) hat de lieding fan de Swalkoptredens. Tidens alle
optredens is der plak ynrûme foar in live optreden fan in Fryske skriuwer of keunstner. Snein 11
septimber komt Swalk nei Gytsjerk yn de biblioteek om 15.00 oere mei twa berneboekeskriuw-
sters. Yke Reeder skreau en yllustrearre it Aksjeboek foar bern ‘Wapper’ oer in bysûnder fûgeltsje
en Joke Scheffer skreau ‘Skelte wol in skelter’. De middei is ek geskikt om mei de (berns-)bern
hinne te gean.

Reizgje
Der is boekeferkeap fan Boeken fan Fryslân, sadat jo by oankeap fan in Frysk boek it Kadoboek
‘Neiskrift’ yn besit krije kinne. It Aksjeboek ‘Wapper’ is te keap en it berneboek fan Joke Scheffer
fansels ek. Op snein 18 septimber jilde it Kado- en Aksjeboek foar bern as ferfierbewiis tidens de
Reisaksje. Jo hoege dy deis yn Fryslân yn bus of trein net yn te tsjekken, mar kinne ien fan beide
boeken sjen litte. Yn Grinslân jilde beide boeken yn de Arriva trein ek as ferfierbewiis. 

Snein 11 septimber. Biblioteek Gytsjerk
15.00 oere; sjoch ek op www.swalk.nl
https://www.facebook.com/fryskoptoernee/
Twitter: @fryskoptoernee
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Enthousiaste bestuurders en sponsors
gezocht met interesse voor watersport
Als een van de bestuurders van de stichting watersport Trynwâlden heb ik al gedurende vele jaren en
naar volle tevredenheid mijn zeilboot liggen in de haven van
Gytsjerk. De haven is eigendom van de stichting ter bevordering van
de watersport in de Trynwâlden e.o. en vormt een uitstekend vertrek-
punt voor prachtige zeil-, kano- en motorboottochten in het prachtige
natuurgebied rond de Grote Wielen. Binnenkort uitgebreid met fan-
tastische natuurrijke routes (via de Rijperkerkervaart) richting
Bûtefjield en Ottema Wiersma reservaat. De haven wordt goed on-
derhouden en er is dagelijks toezicht op de boten. Het gras wordt
wekelijks gemaaid, onkruid op de paden wordt verwijderd, de haven en toegangsroute is uitgebaggerd
tot een diepte van 1,50 meter, verrotte steigerplanken worden vervangen en na een storm wordt de ver-
ankering van de boten nauwgezet gecontroleerd. Onlangs is het oude schiphuis vervangen door een
nieuw exemplaar en zijn verlichting en stroomvoorzieningen aangebracht. Kortom een prima plek voor
watersporters om in de Gytsjerker haven hun boot neer te leggen.

Daarnaast stelt de haven zich als doel om ten minste eenmaal per jaar een watersportactiviteit te organi-
seren, waaraan iedere inwoner uit de Trynwâlden kan deelnemen. Helaas is dit door onderbezetting
van bestuursleden de laatste jaren niet gelukt.

U zult uit het bovenstaande begrijpen, dat de stichting dringend verster-
king nodig heeft. Versterking op personeel terrein, maar ook op finan-
cieel terrein. Het onderhoud moet namelijk gefinancierd worden uit de
opbrengsten van de verhuur van de ligplaatsen en op jaarbasis is de to-
tale opbrengst hiervan (mede gezien de lage huren) absoluut geen vetpot
en weegt niet op tegen de hoge kosten van het onderhoud. Op perso-
neelsgebied heeft de stichting bestuursleden nodig die organisatietalent
hebben en die het secretariaat van de stichting kunnen verzorgen.

De stichting zoekt daarom:
• Een bestuurslid/secretaris (voor het updaten van de website, het maken van notulen en het bijhouden

van de ledenadministratie)
• Een bestuurslid/activiteitenbegeleider (voor het verzorgen en organiseren van watersport evenementen)
• Sponsoren. (bedrijven of particulieren die de stichting jaarlijks financieel willen ondersteunen.

Reclameborden kunnen worden geplaatst)

Belangstellenden kunnen zich melden bij de vice-voorzitter van de stichting, de heer Anne Tolsma, 
Singel 10 te Gytsjerk, Mail: anne.arnold.tolsma@gmail.com Telefoon: 06-20368004

De Einekoer
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Timmer- & Afbouwbedrijf 

P. Bakker

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

- Verbouw
- Nieuwbouw

- Onderhoud
- Badkamers

- Tegelwerk
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Een pakje door de brievenbus
Lang geleden was er een jongetje, die met zijn grote zus en papa en mama op vakantie ging. Hij
zat achterin de auto in een kinderzitje, want hij was nog maar anderhalf. Omringd door zijn
speeltjes en knuffels zat hij daar gezellig. Ze waren op trektocht door Schotland en kampeerden
onderweg. Het jongetje had een eigen slaaptentje. Dat was zijn holletje, waar hij lekker sliep. 

Onderweg kwamen ze een restaurant tegen en besloten daar wat te eten tussen de middag. Het
was in een bosrijk gebied en er stroomde ook een riviertje. Ze zaten aan een tafel bij het raam en
konden goed zien wat er buiten was. Ze hadden lekker gegeten en zijn daarna bij de rivier gaan
kijken. De zalmen sprongen de rivier op, geweldig om dat te zien. Toen weer doorgetufd en neer-
gestreken op een camping. Eten gekookt, kinderen gedoucht en langzamerhand naar bed.

Maar oh… waar was Poppie?! De knuffel van het jongetje. Ja, die lag nog op de hoek van de ta-
fel van het restaurant, waar gegeten was. Zo’n drie uur rijden terug. Zoeken in een toeristenkrantje
naar de naam van het restaurant en bellen. 

Ja, Poppie was gevonden. Of we de knuffel kwamen ophalen. Nou, nee… We zaten een heel
eind verderop. Het jongetje heeft een paar nachten onrustig geslapen en een beetje liggen piepen
en kreunen als een jong hondje. 

Voor hem gebeurde er iets wonderbaarlijks, toen hij weer thuis was. 
Op een dag kwam er een pakje door de brievenbus. Een slap plat pakje, in bruin pakpapier met
een heleboel Engelse postzegels erop. En wat kwam eruit?! . . . . . Poppie!! 

Jacqueline Fournier
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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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Kartoen
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SSpp 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
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Op ‘e tekening by bakker Eelze Kloosterman foar hûs en op de foto by bakker Fokke Hogerhuis binne dúdlik
karrehûnen oanwezich. Sa te sjen hearden hja der echt by, dêrom mochten se fansels net ûntbrekke op dizze
groepsfoto/tekening. De beide ôfbyldingen binne fan 1900. 

Gytsjerk hie yn 1928 fjouwer bakkers en 700 ynwenners, yn hiel de Trynwâlden wiene der tsien
bakkers. Foar de bakkers yn de Trynwâlden hold dit yn dat der nochal wat konkurrinsje ûnderinoar
wie. Yn Gytsjerk stiene Eelze Kloosterman en Fokke Hogerhuis bekend as de bakkers mei de
 measte klanten en de bêste bôle. Mei ynset fan de hûnekar by it súteljen bakten de beide bakkers
nei ferrin fan tyd foar sa’n trijekwart fan alle Trynwâldsters. Jan Ypes de Moor stie yn 1893 te
boek as “vleeschhouwer” te Oentsjerk. Sa’n trije jier letter wurdt er Gytsjerkster. Hy keapet it hûs
oan ‘e Canterlânswei nr 6 en set hjir útein mei in slachterij. Foar it útsuteljen fan it fleis hie De
Moor al in hûnekarre doe’t hjir noch gjin fergunning foar nedich wie. Mei troch dat útsuteljen
giene de saken sa foar de wyn, dat hij rillegau ferlegen siet om romte. Sadwaande liet er in nij
wenhûs mei slachterij bouwe, ek oan de Canterlânswei. Op dit plak stiet no noch altyd in
 slachterij. Jan de Moor hie foar syn hûnekarre in echte rottweiler, in hûn dy’t yn dy tiid benammen
foar de hûnekarre fan slachters rûn. Dêrom hie de rottweiler al gau de bynamme fan
 “slachtershûn”.  Immen dy’t mar in bytsje profyt hân hat fan syn hûnekarre wie Freerk Pruik. As
turfskipper lei er faak mei syn skip oan yn Gytsjerk. Mids jannewaris 1910 komme Freerk Pruik (hij
is dan 80 jier) en syn frou mei harren skip –de Drie Gebroeders– nei Gytsjerk en by de folkstelling
yn dat jier wurde se ynskreaun as ynwenners fan Gytsjerk. Freerk Pruik neamt himsels dan net
mear skipper mar keapman. Hy krijt nei in oanfraach yn it jier dêrop in fergunning foar in
 hûnekarre. Yn july 1912 ferhúzje se fan harren skip nei in hûs op nr 102 -no Canterlânswei 
nr 50- yn Gytsjerk. Dat wenjen hat mar koart duorre. Yn novimber komt Freerk Pruik te stjerren.
Syn frou ferstjert inkele dagen dêrnei. Soan Jan Pruik ferkeapet datselde jier noch de hûnekarre fan
syn heit.

Gytsjerkster foto’s fan destiids - 
de hûnekarre (2)
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Dat it mienens wie mei de gemeenlike rigels blykt wol út it ûndersteande kranteberjocht:

Dirk Laverman dirklaverman@hotmail.com
tekening: Lammert Agema

Veel trekhonden afgekeurd
TIETJERKSTERADEEL, 30 maart 1920.
Van de 107 in deze gemeente ter keuring aangeboden trekhonden
werden 50 afgekeurd. Wel een strop voor de houders, daar die
dieren thans waardeloos voor hen zijn. Het aanschaffen van een
goedgekeurden trekhond gaat financieel boven veler krachten. 
De Matin, de trekhond bij uitnemendheid, is nog schaars en
moet dientengevolge duur worden betaald.
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#aardbeienmelk
Ik ben dol op kinder-logica! Ik vraag me dan ook geregeld af wat er allemaal in die hoofdjes omgaat?
Hoeveel vragen stel je eigenlijk als kind? En hoeveel antwoorden moeten wij, als ouders, wel niet beden-
ken? Natuurlijk probeer je zoveel mogelijk eerlijk uit te leggen. Maar soms…. Is het te leuk om er een ver-
haal van te maken ?

Zo ook tijdens onze reisjes naar België. Alles wordt geanalyseerd en overal zie je verschillende auto’s,
gekke koeien die niet zwart met wit zijn maar helemaal bruin met lange haren, stroomdraden over de
weg… Waarom zitten er eigenlijk van die witte en rode bollen op de stroom draden? Waarom is een
tankstation ver weg wanneer je net moet plassen? Waarom zegt de TomTom rechtsaf, terwijl dat helemaal
niet kan? Iedereen die wel eens richting Maastricht rijdt kent het enorme industrie gebied… vooral in het
donker erg indrukwekkend. Wisten jullie dat dit een “Wolkenfabriek” is?? Nee he!? Deze fabriek is erg
bijzonder! ? Daar worden alle grote maar ook kleine wolken gemaakt! Hoe het dan kan dat er soms regen
of sneeuw uit komt?

“Mama? Waarom stop je?”
“Auto’s die van rechts komen hebben voorrang, lieverd”
“oke…..” “Maar…. Waarom stopte die bus dan niet? Want wij komen van rechts hoor!”
Tja leg dan maar uit dat deze bus ging afslaan naar rechts dus dat ik daar makkelijk om heen kon rijden.
“Mama? Dat oranje bord he…. Dat is toch een voorrangsbord?” 
“Dus iedereen moet, deze hele weg voor ons stoppen! Dat is echt grappig!”

Wat een heerlijke leeftijd als je vijf jaar bent! Maar soms krijg je van die vragen… waar je gewoon niet
op kan antwoorden!

“Mama?” “Ja….”
“Welke koeien maken de aardbeien melk?”
…….. ?
“Welke koeien denk jij zelf?” Vraag ik

“Nou… de bruine koeien natuurlijk ‘Chocolademelk!’”
“De zwart witte koeien de witte melk….”
“Maar … Mama… de aardbeien melk dan?”

The Joy of life
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Team 

Trynwâlden e.o

tel. 06 - 83799488

Verpleging en verzorging thuis, 

ook in uw dorp.
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juli
4 Orgeltocht 14:00 Martinuskerk Gytsjerk
4 VvN Fietsclub 13.00u 
4 t/m 9 Boeken inleveren voor Swim! Bij Jentsje Leistra
7 VvN Tuinclub dagtocht vertrek 9.00u vanaf parkeerplaats AH 
15 /16 Boeken inleveren voor Swim! Bij Jentsje Leistra
26 VvN Fietsclub 13.00u

Contact VvN:Janke Wijbenga-Nijdam, tel 058-8433441

Augustus
10 VvN Tuinclub  13.00u parkeerplaats bij AH
17 VvN Fietsclub 8.30u
18 Braderie met Boekenverkoop voor Swim!
18, 19, 20 Dorpsfeest Gytsjerk
20 Singelwrotters vanaf 13.00u Open dag
24 Spikertsjerk nadere informatie in het volgende nummer
25 Spikertsjerk
26 Spikertsjerk
30 VvN Fietsclub 13.00u
31 Dorpsbelangen Vergadering

September
2 Oud papier
3 Oud papier
11 Swalk vanaf 15.00u Bibliotheek Gytsjerk
24 Repaircafé vanaf 9.30u bij Sa Leuk Teehûs

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

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

Ook verkoop van materialen zoals:
- betontegels - straatzand
- betonsteen - teelaarde
- opsluitbanden - gebakken steen

 

 
 

  

 
 

-  
 

-  
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Preekrooster
dag datum tijd plaats voorganger bijzonderheden
zo 03-07 10.00 Ontmoetingskerk H. Vlasman JOP overgang Kinderkerk naar

Tienerdienst
11.00 Wyns D. Geertsma

zo 10-07 09.30 Mariakerk Oentsjerk D. Scholtens
09.30 Aldtsjerk A. Linde

zo 17-07 09.30 Gytsjerk D.G. Posthuma
10.00 Heemstra State F. Fink

zo 24-07 09.30 Aldtsjerk I. Verburg

zo 31-07 09.30 Gytsjerk I. Verburg
11.00 Readtsjerk I. Verburg

zo 07-08 09.30u Mariakerk Oentsjerk H. Vlasman

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

Spikertsjerk voor de 5e keer georganiseerd
Op woensdag 24 augustus start Spikertsjerk voor de 5e keer. Opnieuw kunnen kinderen in de ba-
sisschoolleeftijd 3 dagen lang zich uitleven in het bouwen van hutten op het terreintje achter de
Brasserie. De werkgroep Spikertsjerk zorgt voor de nodige materialen en begeleiding. Het bouw-
festijn wordt op vrijdag 26 augustus ’s avonds weer afgesloten met een kinderdisco en de prijsuit-
reiking voor de fraaiste bouwwerken. Kosten voor deelname blijven wederom beperkt. 

Door middel van posters zal in de maand augustus ruimschoots aandacht worden geschonken aan
deze manifestatie inclusief tijd en kosten. De werkgroep rekent weer op een grote deelname.
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Gytsjerk
Canterlandseweg 48
9061 CD Gytsjerk
Postbus 37
9062 ZH Oentsjerk
Tel. 058 256 14 93

LOONWERK
GRONDWERK
KRAANVERHUUR

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

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
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