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



Fan ’e redaksjetafel
Alweer het laatste nummer voor de vakantie begint. 
Vakantie . . hoe bedoel je . . Er staan de komende weken allerhande acti-
viteiten op het programma zoals het dorpsfeest, open dag Singelwrotters,
Spikertsjerk.

Plotseling zijn er in en rond Gytsjerk allerhande werkzaamheden begonnen. Het lijkt wel alsof men
last gekregen heeft van nesteldrang. Van Leeuwarden komend via Zwartewegsend wordt er ter
hoogte van de Bonkefeart gewerkt aan een nieuwe asfaltlaag. Bij Ryptsjerk wordt er gewerkt aan
een sloeproute. Gytsjerk inrijdend via de oude melkfabriek is de Rinia van Nautaweg niet meer
toegankelijk tussen de afslag van de Gysbert Japiksstrjitte en de Canterlandeseweg / Nieuwe
Straatweg. Er wordt druk gewerkt aan het nieuwe winkelcentrum. Jawel . . het is echt waar! 
Er wordt gewerkt en is allemaal te volgen via de webcam op
www.bekijkwebcam.nl/friesland/bouwwinkelcentrumgiekerk/

Eind augustus begint men met wegwerkzaamheden tussen Gytsjerk en Lekkum –hierover meer de-
tails in Bestuurlijk Bekeken–.

Dan niet te vergeten de activiteiten die onlangs geweest zijn. De zwemvierdaagse waar liefst 125
deelnemers waren. Helaas is de laatste avond letterlijk ‘in het water’ gevallen. Het regende, maar
dat mocht de pret niet drukken, de deelnemers hebben de vier dagen volgemaakt. De Poddeloop,
waarvan verderop een uitgebreid verslag te vinden is. Op zaterdag 9 juli kon men bessen komen
plukken bij de Singelwrotters.

Gytsjerk is op dit ogenblik een bijzonder actief dorp, waar altijd iets te beleven valt. Namens de
hele redactie van De Einekoer wens ik iedereen veel leesplezier en een fijne vakantie.

Tjikke Krijgsman
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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.





Volgende bestuursvergadering 31 augustus
De eerstkomende bestuursvergadering van Dorpsbelangen is op 31
augustus. Het inloopspreekuur is afgeschaft. 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.

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 re-
levante artikelen. Doe je graag iets met computers, websites, communicatie en social media? 
Stuur dan een mailtje naar doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com.

Werken aan de Canterlandseweg
In de periode vanaf maandag 29 augustus t/m vrijdag 18 november 2016 (week 35 t/m 46)
wordt de asfaltverharding vernieuwd van de Canterlânswei betreffende het gedeelte tussen het
Kealledykje en de Eggedyk. Langs de asfaltverharding wordt aan weerskanten een verharding van
grasbetonkeien aangebracht. De asfaltverharding van het fietspad tussen Lekkum en de brug bij
Miedum wordt eveneens vernieuwd. 

Gedurende de werkzaamheden is de hoofrijbaan van de Canterlânswei gestremd voor doorgaand
gemotoriseerd verkeer. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid. Bestemmingsverkeer is mogelijk.
Tijdens het frezen en asfalteren geldt een uitzondering. De percelen bij het werkvak zijn dan niet
bereikbaar. Hulpdiensten worden toegelaten. (Brom)fietsverkeer tussen Gytsjerk en Lekkum blijft al-
tijd mogelijk.

Indien u vragen heeft over de uitvoering kunt u terecht bij mevrouw T. Bruinsma of de heer 
H. Stellingwerf beiden namens de gemeente. Mevrouw Bruinsma en is bereikbaar op de telefoon-
nummers 06-43365243 en 14058. De heer Stellingwerf is bereikbaar op de telefoonnummers 
06-43365343 en 14058.
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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





Ho! net yn’e KLIKO! loopt tot 23 september
Hoort zegt het voort! De actie loopt nog tot vrijdag 23 september! 

Ho! net yn’e Kliko! wordt afgesloten samen met de kinderen van de vier basisscholen in Oentsjerk
en Gytsjerk. 

Repaircafé voor de Trynwâlden in Sa Leuk Teehûs begint 24 september
Op de laatste zaterdagochtend van de maand, met ingang van 24 september is het Repaircafé
open om 9:30 uur in Sa Leuk Theehûs aan de Canterlandseweg in Gytsjerk.

Van de gemeente:

Tuinafval storten bij zwembad in
Gytsjerk is illegaal
Sinds enkele maanden wordt er groen-afval
gestort bij het parkeerterrein van De Sawn
Doarpen in Gytsjerk. Dit is alleen niet een offi-
ciële plek hiervoor. Daarnaast geeft het veel
overlast aan omwonenden en bezoekers van
het zwembad en trekt het ongedierte aan.
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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



Twee tips: 
* Het groen-afval kan gratis naar het composteerterrein in Sumar gebracht worden. 
* Het is ook mogelijk dat de gemeente het groen-afval tegen een vergoeding op komt halen. 

Al het groen-afval dat op het parkeerterrein lag, is opgehaald. Helaas is er daags na het opruimen
weer illegaal tuinafval gedeponeerd. Er wordt nu gehandhaafd en beboet om problemen in de toe-
komst te voorkomen.

Freonlike groetnis,
Vriendelijke groet,

Larissa Braam
communicatiemedewerker
t 14 0511 / 06 11 59 89 62
i www.achtkarspelen.nl / www.t-diel.nl

Zorgcoöperatie Zorg en Welzijn Trynwâlden U.A. (TIRZA)
Rika de Jong is per 1 april jongstleden begonnen als zorgcoach bij onze coöperatie. Zij heeft
sinds die tijd al vijftien inwoners van de Trynwâlden kunnen helpen die worstelden met vragen
over de inzet van zorg en over het PGB (persoonsgebonden budget). Zij werkt nauw samen met
o.a. het “Dorpenteam van de Gemeente”, Tinz, de huisartsen, It Aventoer en de thuiszorginstellin-
gen. Door met elkaar samen te werken, zorgen ze ervoor dat de meest complexe zorgvragen van
de inwoners van de Trynwâlden naar tevredenheid worden beantwoord.

Om een breed draagvlak te creëren en om mee te kunnen beslissen over de toekomst van TIRZA,
vragen wij u om lid te worden van onze coöperatie. We hebben onlangs in het bestuur af-
gesproken dat het lidmaatschap van de coöperatie tot 1 januari 2018 gratis is.
Deze datum is het einde van de proefperiode van TIRZA. Voor deze datum zullen wij beslissen of
wij met Tirza doorgaan. Dit is o.a. afhankelijk van de vraag naar diensten van TIRZA. Over de
hoogte van de contributie in 2018 zullen we een voorstel doen afhankelijk van onze financiële po-
sitie dan. Hierover worden de leden ruim van tevoren geïnformeerd. Het is ook van belang te we-
ten dat de gemeente Tytsjerksteradiel als voorwaarde heeft gesteld -voor de bijdrage van
€ 5.000,00 per jaar- dat wij eind 2016 125 leden hebben. 

Om u op te geven als lid kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden: 
Tel.: 058 2562102 of 06 51258819, via mail info@tirzatrynwalden.nl of de website 
www.tirzatrynwalden.nl. 
Rika de Jong is bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 06 29192860. 

Schroom niet contact met Rika op te nemen. 
Haar adviezen zijn gratis en geef u op als lid.

Paul Palmboom

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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Verbinding
Op 23 juni 2016 voerde groep 8 van de Thrimwalda school de musical ‘Torenhoog’ op. Wat hebben
we samen een werkelijk prachtige musical-avond beleefd! De nadruk deze avond lag wat mij betreft
absoluut op SAMEN, waardoor de rode draad in de optredens van alle groepen, VRIENDSCHAP, nog
krachtiger en mooier tot zijn recht kwam. 

De betekenis van het woord vriendschap lijkt zo eenvoudig en zo vanzelfsprekend, maar is in werke-
lijkheid natuurlijk zeer diepgaand en veelomvattend. Hoewel vriendschap een thema van alle tijden is,
heb ik tegenwoordig toch weleens het gevoel dat de waarde van vriendschap nogal wordt onderschat.
Vriendschap mag wat mij betreft best wel wat meer op de voorgrond treden en daarmee mag individu-
alisme en materialisme dan aanzienlijk naar de achtergrond schuiven.

Met deze voorstelling hebben echt álle groepen van de Thrimwalda vriendschap op een schitterende
manier in de schijnwerpers gezet! De boerderijdieren van de kleutergroepen die de pootjes ineensloe-
gen om kwade opzet te voorkomen. Al die lieve ‘elfjes’ van groep 3 en 4, die oprechte en aandoen-
lijke gedichtjes over vrienden en vriendschap. Groep 5 en 6 die duidelijk maakten dat samen spelen
veel leuker is dan alleen, en groep 7 die ons meenam in de wereld van de digitale vriendschap van te-
genwoordig. In het sluitstuk van de avond, de musical ‘Torenhoog’, lieten de jongens en meiden van
groep 8 op een geweldige manier zien hoe belangrijk verbinding met elkaar is. Het plezier spatte van
het podium af en het enthousiasme van de kinderen sloeg als een vonk over op de tot de laatste stoel
gevulde zaal vol al even enthousiaste ouders en leerkrachten! Wat een fantastische sfeer zeg! 

Ook achter de schermen hebben leerkrachten, ouders en andere vrijwilligers zich ingezet en samenge-
werkt om de musical-avond voor iedereen een daverend succes te maken. Teksten en liedjes repeteren
met de kinderen, decor bouwen en podium aankleden, koffiezetten en ranja schenken. De samenwer-
king met de locatie Pro Rege als onderdeel van de kerkelijke gemeente hebben wij als openbare
school heel plezierig en ook bijzonder gevonden. Bijzonder omdat in vroeger tijden een dergelijke sa-
menwerking onwaarschijnlijk of mogelijk zelfs ondenkbaar was geweest. Gastvrijheid en wederzijdse
behulpzaamheid op basis van vriendschappelijkheid, tussen een van oudsher onconventionele combi-
natie van partners. Eigenlijk gewoon in verbinding met elkaar dus. 
Wij hebben allemaal enorm genoten van de musical en hopelijk heeft deze avond bij iedereen die er-
bij was een blijvende indruk achtergelaten. 

Namens Team en Ouder Vereniging OBS Thrimwalda,
Hadewych van der Meulen

Dr. O. Postmastrjitte 6
9061 BK Gytsjerk
Tel.: 058 256 22 71
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Renie Jouta
Rinia van Nautaweg 63
9061 AD GYTSJERK
(058) 256 31 51
info@joutacoaching.nl
www.joutacoaching.nl
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Slinger om ’e Sleef

Dit recept, met witte bonen, aten wij een keer bij mijn schoonmoeder en wij
vonden het allemaal heerlijk. Nu is het één van de favorieten in huize van
Dijk, vooral met warme dagen.

Zomerpotje

Ingrediënten:
400 gram kipreepjes 2 theelepels bouillon     
30 gram boter 1 theelepel paprikapoeder 
bekertje crème fraiche blikje mais  
2 eetlepels peterselie 1 courgette
1 rode paprika 1 ui
1 blik witte bonen knoflookpoeder
Zout, peper, koriander, eetlepel maïzena, halve theelepel majoraan

Bereiding:
De kipreepjes omschudden met peper en koriander. In een braadpan de boter verhitten. Het vlees
hierin bruin bakken en uit de pan nemen. 

De ui snipperen en fruiten in het vet. Knoflookpoeder erdoor en de paprika in dunne reepjes snij-
den en kort meebakken. Het vlees er weer bij en zout en majoraan erover strooien. Het bouillonex-
tract verdunnen met 1,5 dl water en toevoegen aan het geheel. 

Het gerecht nu 20 minuten laten pruttelen. Courgette in halve plakjes snijden en 10 minuten
meestoven, evenals de uitgelekte witte bonen en mais. 

Het paprikapoeder met de maïzena en crème fraiche losroeren en toevoegen aan het gerecht.
Nog even verwarmen en tot slot de peterselie erover strooien.

Eet smakelijk! Aafke van Dijk

Ik geef de sleef door aan Dennis Hoekstra.



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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De Pen
Gytsjerk is de parel van de Trynwalden. Met daar omheen allemaal andere parels.
Tezamen vormen ze een prachtige ketting. Ik, Gerard Hooiring, woon hier al 23
jaar. De eerste tien jaar in de nieuwbouw van Oer de Feart en nu aan de
Wassenberghstrjitte. Het is hier goed toeven, rustig en ruim.

Mijn jeugd is hoofdzakelijk in Leeuwarden doorgebracht. Een
Luwadder dus, nou juh. Opvallend is dat alle scholen waar ik mijn
kennis heb opgedaan ook allemaal zijn gesloopt. Van mijn basis-
school in de verzetswijk tot de HTS aan de Vondelstraat. Ik be-
schouw mijn schooltijd als een mooie en geslaagde tijd. Die hele
periode was ik sportief als fanatiek handballer. Keepen was het
mooiste wat er was. Ik heb het toentertijd gebracht tot de zeg
maar Jupiler League van het handbal.

Als gezin zijn we via Wurdum en Tytsjerk in Gytsjerk beland. De
aantrekkelijkheid was het voorzieningenniveau, de Thrimwalda
school, de mooie huizen en de kinderrijke buurt. Ik had werk in
Leeuwarden, mijn vrouw Marijke (nu goed drie jaar geleden over-
leden) deed hier veel vrijwilligerswerk en mijn zonen Tjalling en
Wytze zaten hier op school en waren druk met sport en vrienden.
Een fijne omgeving om te groeien en te bloeien.

Op onze oprit stond in de zomerperiode vaak onze camper. We hebben als gezin vele tochten
naar het buitenland gemaakt. We ontdekten al heel snel Scandinavië. De familie van Valen heeft
ons het land geïntroduceerd tijdens een avondje en na dat bezoek waren we gelijk verkocht. Op
een gegeven moment was “half” DFD op een camping midden in Zweden beland. De kinderen had-
den dat spontaan onderling geregeld en dat bleken hele gezellige dagen. Er stond zelfs een door
een meegebrachte korfbalpaal midden op de camping. De Zweden snapten er maar weinig van.
Maar ook stonden we dagen achtereen in de middle of nowhere aan een meertje met een kamp-
vuur. Overdag zwemmen, wandelen en kanoën. In de winter parkeerden we de camper onder de
piste en gingen we skiën. We hebben met zijn allen hele goede herinneringen aan deze tijd.

Ikzelf werk nu in Grou. Als sommige van jullie zo’n supersnelle “high-speed” fiets voorbij zien ko-
men, dan ben ik dat. Ik werk bij de regionale omgevingsdienst FUMO als projectleider. Ik leid daar
een project naar informatie- en risicogestuurd handhaven van ketens. Sportief volleybal ik al jaren in
de onderlinge dorpencompetitie en zomers loop ik op het wad. Sinds twee jaar heb ik een hele
fijne vriendin. Zij woont in Leeuwarden en samen delen we zoveel mogelijk tijd. 

Ik geef de pen door aan mijn overbuurvrouw 
Agnes van der Steen.



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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Het leven van een Podde
15 juni 2016. ‘s Morgens half 8 en de eerste appjes van
de poddeloopgroep stromen alweer binnen want vanavond
gaat het gebeuren. De eerste wandelavond van de
Poddeloop. Na maanden van een goede voorbereiding blijft
het toch altijd weer spannend zo'n eerste avond. Vragen zo-
als waar zijn de tafels voor de ranja posten, moeten we toch
nog wat meer kopieën voor de routes maken tot de weers-
voorspelling vliegen op de app voorbij. Het is een gezellige
boel en ik mag, tegen onze huisregels in, van mijn kinderen
de komende drie dagen tijdens het eten met mijn mobiel aan
tafel. Want ja deze dagen zijn bijzonder en moet ik paraat
staan. Vanmiddag om 12.30 uur eerst de waarschuwingsborden van Holcher maar omdraaien. Het is on-
dertussen gaan regenen en onweren. Code geel zegt het KNMI. Maar even afwachten hoe het om 17.00
uur vanmiddag is. De boodschappen en de spullen voor de ranjaposten in de auto laden en dan nog
even de ranja maken. Dat is nog wel even een klus want ja hoeveel ranja en hoeveel water. Maar het is
gelukt en volgens mij smaakt hij prima. Daarna de appels ophalen bij groenteboer Fahner. Een van onze
sponsoren van het eerste uur. Samen met hen even op de Piet Paulusma site kijken wat het weer de ko-
mende uren gaat doen. Wat fijn dat zij zo met ons meedenken. Om 17.00 uur verzamelen op het school-
plein van de Ichtus. Er komt wel regen maar geen onweer is de voorspelling dus alles wordt klaargezet. 
Onder het genot van een heerlijke kippensoep gemaakt door Rina druppelen de eerste vrijwilligers het
plein op. Dat is ons teken om te beginnen met het klaarzetten van de ranjastops. Met de auto volgeladen
richting buurthuis BOB in Oentsjerk en motorherberg Healbird in Aldtsjerk. Wat een gastvrijheid op deze
prachtige locaties. Ondanks de regen hebben we een topavond gehad en na het opruimen van de ranja-
stops en het schoolplein kon ik om 22.00 uur nog even lekker op de bank hangen. 

16 juni 2016. Om 17.00 uur weer paraat om alles klaar te zetten op het schoolplein van de
Thrimwalda school. Vergeten om de muziek-installatie met school te regelen. Gelukkig zijn daar onze red-
ders in nood, de technische vrouwen van school juf Tineke en juf Geartsje er, om alles nog voor ons te re-
gelen. Mooi dat mensen zo behulpzaam zijn. Na het eten van de heerlijke burrito's van Jantsje kwamen
de eerste vrijwilligers zich weer melden. Vandaag mag ik als klaar-over fungeren en dan ook nog op de
drukke N361. Spannend maar gelukkig sta ik daar op de eerste oversteek met Wouter en Jo Anne.
Wouter werkt bij de politie dus die past wel goed op mij en Jo Anne is een "oud" podster met ervaring.
Bij de tweede oversteek heb ik de smaak wel te pakken en sta ik met de oude rotten in het vak Wessel en
Durkje. Leuk werk hoor om de auto's tegen te mogen houden. En de automobilisten waren ook erg vrien-
delijk. Ik denk niet dat het erg professioneel overkwam maar ik heb als bedankje voor hun medewerking
heel wat afgezwaaid en geknikt. Na het klaar-overen even bij de ranjapost gekeken. Daar stonden de
jongeren van Sa leuk hûs. Ze hadden alles onder controle maar ik had ook niet anders verwacht. Wat
een stel enthousiaste jongens en meiden en zo leuk om met hen samen te werken. Ze schenken ook graag
een keer een kopje koffie of thee voor jullie in op hun terras in Gytsjerk. Omdat we het vermoeden had-
den dat er een groepje lopers "it paed bjuster" waren heb ik nog even een rondje Ryptsjerk gedaan op
de fiets maar heb geen verdwaalde deelnemers gespot. Nadat alle lopers weer binnen druppelden en de
laatste stempel op de kaart hadden gekregen kon het opruimen weer beginnen. 



Janneke
Mulder - Deelstra

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

BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK
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17 juni 2016. Vandaag de laatste dag. Ik begin 's morgens al met
de couscoussalade die we vanavond op het menu hebben. Dan komt
de smaak er wat lekkerder in en ik moet wel even iets goeds neerzetten
na de heerlijke soep en burrito's van de dagen ervoor. Er gaan alweer
heel wat appjes over en weer want op deze dag moet er meer gere-
geld worden en begint de stress wat te komen onder sommige commis-
sieleden. Ik heb vanavond een afspraakje met Freerk. Hij is mijn con-
tactpersoon van drumband de Marko's. Ik mag deze keer vooroplopen
in plaats vanachter de muziek aan. Weer een nieuwe ervaring voor
mij. Ik heb er zin in en hoop op mooi weer. 17.00 uur en het zonnetje
schijnt. Het belooft een geweldige avond te worden. De tien en vijf km
starten op verschillende tijden zodat ze ongeveer gelijk aan komen op
het sportveldje bij de Thrimwalda school. De start verloopt soepel en ik
maak mij klaar voor de date met de Marko's. Ze zijn zich al aan het
verzamelen op het parkeerterrein bij de Albert Hein. Je kunt merken dat
ze er zin in hebben. Het is zo'n leuke enthousiaste groep die ook al voor de zevende keer onze slotavond
afsluiten met muziek. Nadat iedereen aanwezig is gaat de stoet richting het sportveldje. Ik voorop om het
verkeer tegen te houden en de meisjes van de Color Guard de weg te wijzen. Mensen staan al aan de
kant of komen hun huis uit. Op het sportveldje geven de Marko's en de Color Guard nog even een show-
tje weg en na een kwartier vertrekt de hele groep richting het zwembadterrein. Onderweg staan er ou-
ders, pake's en beppe's met bloemen of iets lekkers de kinderen op te wachten. Ik geniet met een brokje
in mijn keel van de trotse gezichten als we de medailles uitdelen. Nadat alle deelnemers een ijsje hebben
gekregen die door de Canterlanden zijn aangeboden loopt het terrein leeg en kunnen wij alles opruimen.
Om 22.00 uur is alles klaar en zitten we heerlijk bij Rina en Rieks achter in de tuin nog na te genieten
van een zeer geslaagde Poddeloop. Onder het genot van een drankje en overheerlijke kipsaté, gespon-
sord door Rieks, evalueren wij de afgelopen drie avonden tot laat in de uurtjes. Bedankt mede podde's
voor de leuke en gezellige tijd. 

Wieke
--Bedankt, sponsoren en vrijwilligers--

Afscheid van hoofd Podde
Zoals het gaat in besturen en commissies komen er nieuwe leden bij en nemen oudere leden afscheid. Dit
jaar is het dan de beurt van Minke Stienstra om de Poddeloop los te laten. Het idee om gezamenlijk met
beide scholen in Gytsjerk een wandel driedaagse te organiseren is afkomstig van Minke. Het is begonnen
met een oproepje in de Einekoer en zes moeders van de Thrimwalda en de Ichthusschool hebben hierop
gereageerd. Onder het genot van verschillende lekkernijen en drankjes is de Poddeloop ontstaan. Een
hele klus want er moet veel gebeuren achter de schermen. Vanaf het begin is Minke de drijvende kracht
geweest en heeft ze de vergaderingen als voorzitter onder controle kunnen houden. En dat viel niet altijd
mee met de soms hilarische momenten. 
Minke bedankt voor je inzet, humor en daadkracht. 
Zonder jou was er geen Poddeloop geweest!!!!

Tineke, Corina, Astrid, Rina, Jantsje, Paula en Wieke.
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www.personaltouchtravel.nl/adviseur/tjitske-koopmans

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



De Singelwrotters

TUINBONEN en zo meer.
Het is u misschien al opgevallen, om de twee maanden verscheen er tot nu toe een verhaaltje over
onze volkstuin aan de singel. Wij zullen proberen dit vol te houden met behulp van enkele
Singelwrotters die ook wel iets moois weten te vertellen over hun ervaringen op de tuin.

De teksten boven deze verhalen begonnen allemaal tot nu toe met het woordje tuin...., zo ook nu
weer. De tuin staat er op dit moment florissant bij, volop groente, ja zelfs groente die niet altijd bij
de groenteboer of de supermarkt te krijgen is.
Er is een bekend spreekwoord dat zegt: “Wat de boer net kin dat yt er net”. 
Wat de een wel lekker vindt, vindt de ander weer niet, en dat blijft ook zo, smaken verschillen.
Neem nou bijvoorbeeld de spekboon, zelf heb ik die ook verbouwd en als het meezit dan kun je
volop plukken om van deze heerlijke boon te genieten.

Tijdens de open dag vragen de mensen ook altijd direct als eerste of er ook spekbonen zijn. Er is
een familie in Oenkerk die krijgt van mij dan een halve emmer vol en dan worden alle
kinderen opgetrommeld om thuis spekbonen te eten, en bonenschotel met spek, zoals moeder het
vanouds klaarmaakt, en dan gaan ze met buikpijn weer naar huis. Bonen kunnen op allerlei ver-
schillende manieren worden gegeten, ze zijn erg gezond en voedzaam. 
Laatst sprak ik met een tuinder van een privétuin en vroeg hem of hij weleens kapucijners had
gegeten en dat had hij niet. Ik heb hem toen een aantal zetters gegeven zodat hij ze zelf kon ver-
bouwen, en hij is er nu verliefd op, elke keer als hij ze gegeten heeft en wij zien elkaar dan zegt
hij: wat waren ze weer lekker. Je moet ook een groente leren eten, zo aten wij vroeger thuis nooit
rode bieten, omdat mijn moeder ze niet lustte en dus ook nooit klaarmaakte. Toen ik verkering
kreeg met mijn huidige vrouw, en daar een keer mocht eten stonden er rode bieten op tafel, en ik
durfde niet te weigeren om ze te eten, stel je voor zeg voor de eerste keer bij mijn vriendin eten en
dan het eten weigeren dat kon je niet maken.
Na een paar keer vond ik ze lekker en wij eten ze nu geregeld.

In die tijd at je bijna elke dag aardappelen met groente, vrijdag was het vlees op en dan aten we
kliekjes of bruine bonen, pasta's en Chinees waren nog niet zo bekend. Nu is dat anders er is na-
tuurlijk altijd wel iets op te noemen wat je dan niet lust, of wat je nog nooit gegeten hebt, zo heb ik
bijvoorbeeld nog nooit pastinaken, artisjokken of schorseneren gegeten. (wil het toch nog eens
proberen). Ik weet dat bonen heel gezond en lekker zijn, ze bevatten veel eiwitten. Bruine bonen
aten wij vroeger thuis altijd met gebakken spekjes, stroop en een beetje azijn, ingrediënten die
toen in de keuken voorhanden waren. Nu kun je bonen op heel veel manieren klaarmaken, in de
kookboeken en tegenwoordig ook op de computer kun je te kust en te keur voor allerlei verschil-
lende bonenschotels. Ik verbouw nu zelf ongeveer 100m2 bruin-gele wâldbeantsjes, mijn buur-
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Kaashandel v.d. Wal - Garyp - Tel. 0511 52 15  50

Hoog in kwaliteit, laag in prijs.
Ruime sortering binnen- en buitenlandse kaassoorten.

Ook zijn wij ruim voorzien van dieet-soorten.

ALLES 1e SOORT EN VERS VAN HET MES

Bloemisterij
A. Koolhaas en Zoon

Folgerenlaan 84, Drachtster Compagnie

Tel. 0512  34 18 28

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

Minikraan verhuur

vanaf 70 cm breed!!

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



De Einekoer

23

Oud papier Gytsjerk

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.

man op de tuin verbouwt ze ook, maar hij verbouwt ook krobben, rood-bruine boontjes, die vindt
hij lekkerder ze zijn gekookt een beetje steviger dan de wâldbeantsjes en kleiner.

Een ouderwetse groente die wij vroeger thuis ook weleens aten waren koolrapen. Ik noem het ou-
derwets maar er bestaat geen ouderwetse groente, alle groenten zijn lekker als je ze lekker klaar-
maakt. Ik denk ook dat veel families waar de beide partners overdag werken en ‘s avonds warm
eten moeten koken, eerder een gemakkelijk menu klaarmaken, iets wat snel klaar is, dan lang in
de keuken gaan staan. Over eten valt heel veel te zeggen, de televisie speelt er ook op in met
kookprogramma's en ze worden veel bekeken.
Smakelijk eten.

Een Singelwrotter





Nederlands Kampioenschap Jazzdans

Zaterdag 25 juni 2016 was het eindelijk zover.
Na maandenlang keihard trainen, mocht de
oudste jazzgroep van SV Dwarres deelnemen
aan de Nederlandse Kampioenschappen in
Ahoy, Rotterdam. Een geweldig evenement
waar allerlei gymsporten samenkwamen om te
strijden om hun nationale titels. In een bus van
Dalstra Reizen gingen de danseressen, samen
met hun supporters, op weg naar Rotterdam. 
In de bus was er ruim tijd om de haren te doen en lekker muziek te luisteren. Na ongeveer 2 ½ uur
kwam de bus aan in Rotterdam. Omdat de meiden pas als één na laatste hun dans mochten tonen
aan het publiek, hadden ze nog wat tijd om de rest van Ahoy te verkennen, of even de stad in te
gaan. Naast het jazzdans waren er vele andere sporten te bewonderen. Zo kon je gaan kijken bij
het trampolinespringen, het freerunnen, de ritmische gymnasten en het acrogym. Daarnaast vond
ook de Olympische kwalificatie bij het turnen plaats tijdens het ‘Fantastic Gymnastics’ weekend.

Voor SV Dwarres ging het natuurlijk vooral om het jazzdans. Na een goede warming-up werd er nog
een kort moment samen besproken wat belangrijk was: heb plezier in het dansen op de NK, geniet
ervan en geef alles wat je hebt! Alle meiden hebben dit advies zeker opgevolgd. Ze lieten een fantas-
tische dans zien en gaven alles wat ze in zichhadden. Na afloop was iedereen erg enthou siast over
de prestatie, maar al snel rees de vraag: zou dit genoeg zijn voor een podiumplek? Doordat ze zo
laat in het programma aan de beurt waren, hoefden de dames van SV Dwarres niet al te lang te
wachten op de uitslag. De prijsuitreiking was daardoor niet minder spannend. In hun categorie,
16-19 jaar op C-niveau, hadden zich in totaal vijf ploegen geplaatst voor de finale van de
Nederlandse Kampioenschappen. De nummers drie (Jazzdans Limbrecht) en twee (GV Baren -
drecht) werden naar voren gehaald en toen was het spannendste moment van de dag daar. Met
een score van 16,95 werden de dames van SV Dwarres opgenoemd als Nederlandse
Kampioenen in hun categorie!! Een geweldige prestatie van deze groep! De voorsprong op de
nummer twee mag overweldigend genoemd worden; maar liefst 1.25!

De overwinning werd de terugreis in de bus gevierd met veel muziek. Bij terugkomst in Oentsjerk
kregen de kampioenen nog prachtige bloemen overhandigd namens het bestuur en werden er nog
enkele foto’s gemaakt. Daarna kwam er een eind aan de prachtige dag voor SV Dwarres.

Alle danseressen mogen met recht supertrots zijn op deze prestatie. Een speciaal bedankje gaat uit
naar de supporters die mee waren naar Ahoy en naar Jan, de buschauffeur van Dalstra Reizen die
ons veilig van Oentsjerk naar Rotterdam en terug heeft gebracht.
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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



Cursus Fries: Bent u in Fryslân komen wonen en wilt u de taal
verstaan? Of zou u voor uw werk graag Fries kunnen spreken?
In september start het seizoen met groepscursussen in o.a.
Ljouwert, It Hearrenfean, Drachten en Snits. 

Kursus Frysk: Binne jo Frysktalich en wolle jo de taal skriu-
wen leare? It kin ek wêze dat jo op syk binne nei ferdjipping yn
de taalskiednis en kultuer. Mei it nije taalaventoer -Taalreis troch
Europa- leare jo online Frysk skriuwen. 

Geen tijd voor een groepscursus, dan is de cursus Zelfstudie Fries met eduFrysk een prima alterna-
tief. EduFrysk is het online leerplatform voor de Friese taal. U vindt er lesmateriaal van de cursus en
daarnaast duizenden teksten, liedjes, video’s, interactieve oefeningen en educatieve games. Een
cursus Fries is tenslotte voor iedereen. 

Bestel gratis onze brochure en meld u aan voor een cursus Fries. Of kijk voor alle cursussen, data
en locaties op: www.afuk.frl. Kom ook eens langs bij de Afûk boek- en kadowinkel aan de
Bûterhoeke 3 in Ljouwert. Jo binne fan herte wolkom! 

Mear ynformaasje: 
Lineke Kuiper, kursusorganisaasje, tel. 058-234 30 79
e-mail: l.kuiper@afuk.nl / kursus.afuk.nl

Afûk, Postbus 53, 8900 AB  Ljouwert

Afûk boek- en kadowinkel, Bûterhoeke 3, 8911 DH  Ljouwert. tel. 058-234 30 70 
ynfo@afuk.nl / afuk.frl 

De Afûk organisearret kursussen Frysk, is út jouwer fan Fryske boeken en learmiddels en jout ynfor-
maasje en advys oer it brûken fan de taal oan oerheden, bedriuwen, ynstellings en partikulieren. 

De Einekoer

27

Wolkom by de Afûk



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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Friese Dorpentop: 
1000 Friezen in gesprek
over toekomst Friesland

Op zaterdag 5 november vindt de eerste Friese Dorpentop plaats, een burgertop waar 1000
Friezen met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van het Friese platteland. De Dorpentop is
geïnspireerd op de G1000-formule voor burgertoppen zoals die o.a. in Amersfoort, Groningen,
Uden en Amsterdam. De Friese Dorpentop wordt de eerste provinciebrede burgertop.   
Een burgertop is een evenement waarbij een grote groep mensen (meestal uit een stad, dorp of
gemeente) wordt uitgenodigd om op één dag bijeen te komen om hun mening te geven en met el-
kaar in gesprek te gaan over thema’s in de eigen gemeenschap. Zij bepalen aan het einde van
de dag ook wat er met de uitkomsten gebeurt.

Nieuwe democratie
Een groeiende groep vrijwilligers van inmiddels ongeveer twintig personen is achter de schermen
al enige tijd bezig met de voorbereiding. De dorpentop is bedoeld om inzicht te krijgen in wat
dorpen belangrijk vinden voor de toekomst van het Friese platteland en om te experimenteren met
een nieuwe democratie. 
De uitkomsten van de dorpentop kan burger en overheid dichter bij elkaar brengen doordat ze sa-
men, ieder vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid, kunnen werken aan de thema’s die de inwo-
ners belangrijk vinden.

Loting
Achthonderd deelnemers worden geloot uit de Basisregistratie Personen van de Friese gemeenten.
Om deze deelnemers te werven, worden in september tienduizend uitnodigingsbrieven verstuurd
naar rato van het aantal plattelandsbewoners per gemeente. Wie een brief heeft gekregen, kan
zich aanmelden als deelnemer op www.friesedorpentop.nl. De overige tweehonderd deelnemers
worden geselecteerd uit ondernemers, ambtenaren en actieve burgers.

Al eens opgevallen dat de vakantie van collega’s 

vaak meer rust geeft dan de eigen vakantie?





Kleine snoeper
Op een ochtend kwam ik uit bed en ging naar beneden toe. Even een beetje rondscharrelen. De
krant uit de brievenbus halen, een blik op de koppen werpen. De glazen en bakjes van gister-
avond nog op het aanrecht zetten. Uit het raam kijken voor, de planten in de tuin. De straatstenen
nog wat vochtig, de lucht grijs, het waait niet hard.

De tuin achter is als een hofje, onder de wilgenboog door kom je binnen, er is geen hekje. Ik heb
vaak visite van de buurtpoezen, die even komen drinken uit het vijvertje. De jonge merels zitten in
de bomen of op de rand van de bank, in afwachting van de hapjes die ze van moeders krijgen.
Bij het vingerhoedskruid is het druk met hommels. Er staan een paar bakken met aardbeien op de
tegels. De bedoeling is dat ze aan de muur gehangen worden, dat is al heel lang de bedoeling.
Gisteren heb ik nog een maaltje aardbeien eraf gehaald. De aardbeien die de slakken ook lekker
vonden, heb ik laten zitten. 

Ik sta voor het raam en kijk de tuin in. Er zit een vreemde
kleine bruine kat aan de aardbeien te snoepen. Wel een
vréemde kléine kat?! Het beest draait zich om, ik zie een
witte bef en een spits snuitje. Dat is geen kat, het is vast een
marter. Dat zoeken we op.

Jazeker, een marter. Dat zijn roofdieren, die meestal in het
duister actief zijn en ook wel voor de afwisseling vruchten
eten. In dit geval mijn aardbeien. Op foto’s op het internet
is te zien, dat ze een aardig bekkie met gemene tandjes
hebben. Dat weet ik ook wel van het verhaal van mijn oud-
ste. De niet zo veel gebruikte auto, wilde niet starten. Een
marter had de leidingen en kabels doorgeknaagd. Dus, u
bent gewaarschuwd een marter maakt Giekerk onveilig.
Wee, uw auto en aardbeien!

Jacqueline Fournier
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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 lanterfanter

In kwik zit de grondgedachte ‘iets licht be-
wegelijks’. Hij beweegt zich als kwikzilver:
vlug, levendig, vrolijk, tierig. Het is dan ook
niet vreemd dat aan deze bonte zangvogel
met lange beweeglijke staart de naam Witte
kwikstaart is meegegeven. 

Hij dartelt regelmatig over het grasveld. Zijn
staartje wipt continu op en neer. Een verma-
kelijk diertje. Nu heeft hij de rand van de
overkapping opgezocht. En als je goed kijkt
zie je in de boom op de achtergrond in de
hoogste takken zijn of haar partner. 

De kwikstaart volgt graag de ploeg en an-
dere landbouwmachines die de grond los-
woelen; insecten, larven en poppen zijn dan
een gemakkelijk op te pikken prooi. Dit ge-
drag leidde tot talrijke namen, zoals
Ploegertje; Bouwmenneke; Boumântsje. 

Schijnbaar doelloos heen en weer lopend, wordt hij Blauwlentertje genoemd. Het eerste element
van die naam houdt verband met z’n blauwgrijze rug, de rest van de naam zou betrekking heb-
ben op het Franse woord lanterner = lanterfanten.

Het oude woord lanterfant, duidde op ‘lui persoon’. Iemand die zijn tijd doorbrengt zonder iets
degelijks uit te voeren; een flierefluiter die maar wat aan het lummelen is. Nee, zogezien is één
ding duidelijk: de Witte kwikstaart is geen calvinist want die houden niet van rondhangen en
duimendraaien. Die weten van aanpakken, nooit met lege handen lopen. De ware calvinist
weet nog van:

In ’t sweet uwes aenschijns sult ghy broot eten, tot dat ghy tot d’aerde wederkeert, dewijle ghy
daer uyt genomen zijt

De Witte kwikstaart hipt levendig over de zwaarte van deze tekst heen en haalt zijn vleugeltjes op
en denkt waarschijnlijk bij al die zwoegende mensen met de zweetdruppels op het voorhoofd: 



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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Kijk eens naar de vogels in de lucht. Ze werken
niet op het land en ze bewaren geen graan in een
schuur. Jullie Vader in de hemel geeft ze te eten.
En jullie zijn voor hem veel belangrijker dan de
vogels.  Maak je dus geen zorgen. Dat heeft geen
zin, je blijft er geen dag langer door leven.

Ik berg mijn tuingereedschap weer op. 
Tijd om te lanterfanten. Heerlijk!  

ds. Hille Vlasman 

Mail: h.vlasman@pgtrynwalden.nl
Voor de wekelijkse weblog, 
kijk op: www.pgtrynwalden.nl

Spikertsjerk voor de vijfde keer georganiseerd

Op woensdag 24 augustus start Spikertsjerk voor de vijfde keer. Opnieuw kunnen kinderen in de
basisschoolleeftijd drie 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 bouwfestijn wordt op vrijdag 26 augustus ’s avonds weer afgesloten met een kinderdisco en
de prijsuitreiking 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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SS pp ee cc ii aa ll ii ss tt   ii nn ::
* Rauwkosten

* Gesneden groenten

* Fruitstukken

* Exotisch fruit

* Salades

Wij bezorgen gratis in de Trynwâlden

Rinia van Nautaweg 44-D Gytsjerk 
Tel. 058 256 11 61

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

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

Tjikke Krijgsman
Waling Dykstrastrjitte 13

9061 BL  Gytsjerk

058 - 288 64 99
06 - 22 62 74 92

tjikke@pedicurekrijgsman.nl
www.pedicurekrijgsman.nl

medisch pedicure en 
specialistisch voetzorg verlener
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#velehanden

Het was 1980 toen ik geboren werd in Stiens.
Mijn ouders wilden graag in Stiens blijven wo-
nen maar hadden hun droomhuis nog niet ge-
vonden. Na een korte tussenstop in Wirdum en
een broertje rijker, was daar eindelijk het
droomhuis! Een mooie boerderij midden in het
dorp. Wat een heerlijke jeugd heb ik gehad…
Vriendinnetjes om de hoek en alles wat je no-
dig had in de buurt. Wij konden lopend naar
school en de dorpskern werd langzaam groter.
Wat een genot! Een mooi winkelcentrum en als kleine meid van 15 had ik mijn eerste baantje in
de buurtwinkel. Ook al ben ik een echte Friezin, het praten van de Friese taal ging me niet zo
goed af! Daar ben ik dan ook door menig oud Stienzer op gewezen! Nee ze kregen geen stuiver
terug maar een ‘stoer’ en natuurlijk was een gulden een ‘gûne’. 

Het jaar 2004, je gaat samen wonen met een echte Gytsjerker. Hij wil terug naar Gytsjerk… tuur-
lijk schat! Gaan we doen! Al had ik stiekem ook wel graag in Stiens willen wonen. Daar heb je
tenslotte alles wat je nodig hebt. Maar Gytsjerk is qua omgeving veel mooier –vind ik– en daarom
wonen wij nu op de Daam. Maar wat doe je als je hier niet geboren bent. Je alle ‘in’s en out’s’
niet kent en alle gekke bijnamen zeggen je niets… Dan zet je je in voor het dorp, zo leer je ten-
slotte mensen kennen!

Met die gedachte begon ik vrijwillig in de redactie van ons mooie dorpskrantje de Einekoer, nu
vier jaar geleden. Elke maand komen we samen, bespreken we dorpszaken, drinken we koffie en
eten we een koekje. Allen met een eigen intensieve taak. De ene maand ben je, in het weekend,
het blad aan het klaar maken voor Rekladruk. De andere maand zorg je dat alles bij een eerste of
tweede correctie juist in het blad komt. Vaak zoeken mijn ogen naar mooie foto’s voor de voor-
kant. Maandelijks is er werk aan de aanwezige advertenties en ook hebben we trouwe lezers bui-
ten Gytsjerk. Postzegels zijn te duur, daarom maar zoveel mogelijk zelf rondbrengen.

Het gaat niet vanzelf… vele handen maken licht werk, zeggen ze… maar waar zijn de vele handen?

Wij als redactie hebben weinig geld om handen en op de oproep voor redactieleden komt geen
reactie… Het lijkt soms, alsof we alles willen! Een winkelcentrum, dorpshuis, zwembad, bibliotheek
en natuurlijk een leuke dorpskrant. Maar willen we ons daar ook hard voor maken?

Is het einde van de Einekoer dan echt in zicht? 

The Joy of Life
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Optimisme consumenten blijft groeien 
door lage rente

De Nederlandse consument ziet zijn kans schoon op de woningmarkt nu de rentes onverminderd
laag blijven en zelfs nog verder gedaald zijn de afgelopen tijd. De lage rentes geven de consu-
ment veel vertrouwen aldus de Vereniging Eigen Huis die meldt dat de stemmingsgraadmeter van
de woningmarkt opnieuw record op record breekt in het afgelopen jaar.

De belangrijkste reden hiervoor is natuurlijk de historisch lage rente. Diverse geldverstrekkers bie-
den al een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie aan met rentes lager dan 2% bij een ren-
tevaste periode van 10 jaar. Het merendeel van de consumenten verwacht daarnaast dat hypo-
theekrente voorlopig ook nog wel even laag blijft. Slechts 23% van de consument verwacht een
rentestijging binnen 1 jaar.

Klaas Knot, president van de Nederlandsche Bank, waarschuwde onlangs nog voor de gevolgen
van een rentestijging waarbij de betaalbaarheid van de woonlasten onder druk kan komen te
staan. De Rabobank daarentegen geeft op haar beurt aan dat een rentestijging binnen afzienbare
tijd niet in de lijn der verwachting ligt.

Toch zijn de gevolgen voor een rentestijging voor een groot deel te voorkomen. Doordat de rente
op dit moment zo historisch laag is, is het raadzaam om te kiezen voor een lange rentevaste pe-
riode van wat mij betreft minimaal 10 jaar maar bij voorkeur nog langer. Mocht de rente na af-
loop van de rentevaste periode toch gestegen zijn (bijvoorbeeld na 15 of 20 jaar) dan is normaal
gesproken ook al een flink deel van de hypotheek annuïtair of lineair afgelost waardoor de risico’s
ook verder afnemen.

Een betere tijd voor het kopen van een (ander) huis is er gezien de lage rentes dus eigenlijk niet,
maar probeer wel zoveel mogelijk de risico’s te vermijden door te kiezen voor een lange rente-
vaste periode en door voldoende af te lossen de komende jaren. Hierdoor voorkom je dat de be-
taalbaarheid van je woonlasten in het geding komen in de toekomst.

Remco Duinstra



Team 

Trynwâlden e.o

tel. 06 - 83799488

Verpleging en verzorging thuis, 

ook in uw dorp.
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Augustus
10 VvN Tuinclub  13.00 u  parkeerplaats bij AH
15, 16 Aanleveren boeken voor boek- Ochtend

verkoop Swim! Jentje Leistra
17 VvN Fietsclub 8.30 u  parkeerplaats bij AH
18 Braderie met Boekenverkoop voor Swim!
18, 19, 20 Dorpsfeest IJsbaanterrein Gytsjerk
20 Singelwrotters vanaf 13.00 u Open dag
24 Spikertsjerk
25 Spikertsjerk
26 Spikertsjerk
30 VvN Fietsclub 13.00 u
31 Dorpsbelangen Vergadering

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

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

Agenda

Caravans willen helemaal niet op vakantie. 

Vandaar dat die auto’s zo hard moeten trekken.



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

VOOR ERFAANLEG ROND VOOR ERFAANLEG ROND 
UW WONING OF BEDRIJFUW WONING OF BEDRIJF
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Preekrooster
dag datum tijd plaats voorganger bijzonderheden

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

zo 07-08 09.30u Mariakerk Oentsjerk H. Vlasman

zo 14-08 09.30u Aldtsjerk H. Vlasman

zo 21-08 09.30u Mariakerk Oentsjerk H. Vlasman frysk
10.00u Heemstra State D. Geertsma

zo 28-08 09.30u Ontmoetingskerk D. de Boer

zo 04-09 10.00u Ontmoetingskerk gospelgroep JOP
11.00u Wyns I. Verburg

zo 11-09 09.30u Gytsjerk H. Vlasman
09.30u Mariakerk Oentsjerk I. Verburg

zo 18-09 09.30u Ontmoetingskerk H. Vlasman startzondag

zo 25-09 09.30u Gytsjerk F. Fink
09.30u Aldtsjerk D. Geertsma
10.00u Heemstra State Y. Slik

zo 02-10 09.30u Ontmoetingskerk H.J. Hoving Israëlzondag
11.00u Readtsjerk R. Reitsma

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



Gytsjerk
Canterlandseweg 48
9061 CD Gytsjerk
Postbus 37
9062 ZH Oentsjerk
Tel. 058 256 14 93

LOONWERK
GRONDWERK
KRAANVERHUUR

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



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

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

KEaRN Welzijn
Hulpvragen voor vrijwillige mantelzorgondersteuning
0511- 465200 , www.kearn.nl

In groet nei it sikehûs
- De Sionsberg: Birdaarderstraatweg 70, 9101 DC Dokkum
- Medisch Centrum Leeuwarden: Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden

Kinderopvang Kinderwoud 
Kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.
www.kinderwoud.nl, 0513 - 610825

Makelaar Registermakelaar/taxateur Rompt Lijzenga, Vastgoed Trynwâlden 
Simke Kloostermanstrjitte 96, 9061 BG Gytsjerk.
058 - 2562329, fax: 058 - 2562410, @: info@trynwalden.eu

Oud papier
Gezamenlijke scholen. kijk voor de juiste data bij de vermelding in 'De Einekoer' 
N.B.: Waar gebruikelijk wordt het papier op de vrijdagavond gehaald.

Regio Politie Fryslân district ”de Wâlden” Basiseenheid Burgum 
0900-8844

Gemeente Tytsjerksteradiel/Burgum 0511-460860
Openingstijden: ma t/m vrij: 09.00 -16.30 uur, niet op ma. ochtend en do. middag. Burgerzaken 
(niet voor burgerlijke stand) + balie Bouwen en Wenjen ook op maandagavond van 18.30 -20.00.

Praktijk voor Haptonomie TRYNWALDEN Ellen Maseland 
Rinia van Nautaweg 1, Gytsjerk 06-20071326
www.haptonomie-trynwalden.nl ,@:info@haptonomie-trynwalden.nl

Ergotherapie 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


