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Foarwurd  
Dit is alweer het laatste nummer van 2022, de tijd vliegt 
wat mij betreft. De zomer leek zich lang niet gewonnen 
te willen geven, maar inmiddels lopen we toch (bijna) 
 allemaal weer met een jas aan. Het was wat onwerkelijk 
om met een temperatuur van 18 tot 20 graden toch de 
bladeren van de bomen te zien vallen. Bladeren waar je 
overigens gratis prachtige compost, potgrond of stek-
grond van kan maken. Dat scheelt weer in de portemon-
nee, die bij veel mensen helaas toch weer wat leger is 
dan voorheen. De positieve insteek is dat dat ook creatief 
maakt en sociaal, daar zijn mooie voorbeelden van te 
zien in Gytsjerk en de Trynwâlden. Terwijl de landelijke 
(sociale)media de ene na de andere ellendige situatie 
onze huiskamers inslingeren zie ik veel prachtige initia-
tieven ontstaan in ons dorp en de omgeving. Mensen wil-
len elkaar niet alleen graag helpen door middel van bij-
voorbeeld de weggeefkast of roulatie route voor tassen 
met kleding, er wordt ook héél veel gezelligheid georga-
niseerd dat gerelateerd is aan een goed doel, Of vrije tijd 
die ingezet wordt ten behoeve van de natuur en moge-
lijkheden voor ontspanning in die natuur. Tijdens dit 
schrijven blader ik de afgelopen vijf edities van onze 
dorpskrant door en zie de enorme hoeveelheid inzet die 
er achter bijna alle verhalen zit!  
 
Wij hopen nog heel veel mooie initiatieven en oproepjes in 
onze dorpskrant te mogen plaatsen, dus blijf ze vooral in-
sturen.  
 
Ik wens iedereen fijne decemberdagen toe! 
 
Ellen

Doarpskrante Gytsjerk 29e jiergong - december/januari
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Kopy kan voor de 10e van de oneven maand  
worden ingeleverd via 

einekoer.gytsjerk@gmail.com 
Rond de 1e van een even maand zal ’De Einekoer’  

huis aan huis bezorgd worden.
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06 12 03 54 43 
Openingstijden: 

di., wo., do. 11.00-18.00 uur 
vr. 10.00-18.30 za. 10.00-15.30 uur 

parkeerterrein AH Gytsjerk
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Doarpshûs de Bân 

Inmiddels is er overleg geweest met dbieb over de ophef-
fing van de ontmoetingsruimte per 1 januari a.s. Het is 
nog niet bekend wat er na die tijd met de ruimte  gaat ge-
beuren. Vooralsnog blijft de ruimte via dbieb nog wel 
 beperkt beschikbaar voor een activiteit of vergadering 
(ook ’s avonds). U kunt hier contact over opnemen met de 
secretaris van de Bân (tevens secretaris Doarpsbelang) 
per email of per telefoon (zie bovenaan). De koffiemiddag 
op donderdagmiddag blijft gewoon doorgaan. 
 
Op zaterdagmiddag 3 december wordt er nog een game-
event in de Bân georganiseerd. Verder zijn er plannen om 
nog een film te vertonen voor de kerst. Zie de medede-
lingen op facebook en op het aanplakbord bij de AH. 
 
In de ontmoetingsruimte komt ook gelegenheid om plak-
plaatjes voor de AH albums van Historisch Trynwâlden uit 
te wisselen. De plakplaatjes liggen dan in dozen klaar 
nadat de ruilmogelijkheden bij de AH zelf zijn beëindigd. 
Men kan hier dan in alle rust nog plaatjes uitzoeken. 
 
Rinia van Nautaweg Noord 
De werkzaamheden voor de herinrichting van de Rinia 
van Nautaweg Noord zijn inmiddels gestart. We zijn be-
nieuwd naar het eindresultaat. 
 
Partytent  
De partytent van Dorpsbelang voorziet duidelijk in een 
behoefte, ook in dit seizoen. De partytent (3 bij 6 meter) 
is te huur voor 25 euro per keer (zelf ophalen en terug-
brengen). U kunt hier contact over opnemen met onze 
 secretaris per email of per telefoon (zie bovenaan). 
 
Nieuwe AED’s in Gytsjerk 
De extra AED (Automatische externe 
 defibrillator) bij de gymzaal wordt in 
feite binnenkort geplaatst. Dit op kosten 
van Doarpsbelang. De voorbereiding voor een AED op het 
bedrijventerrein bij de Rinia van Nautaweg Zuid is in 
volle gang.  

Elf bedrijven zijn gevraagd een bijdrage van € 200,- te 
geven en hebben allen toegezegd te willen bijdragen aan 
de plaatsing van deze AED, te weten: Gosliga 
Transportbedrijf BV, V.O.F. Le Bonbon, Groene Vakwinkel 
Sikma, Vakgarage v/d Meer, Auto Olijnsma, Kompas 
Reklamewerk Friesland, Rekladruk, Mekkes Vloeren, 
Basticom, De Jong Verhuur en Sanitair en Tegelspecialist 
de Jong. De jaarlijkse onderhoudskosten voor de AED’s 
worden betaald door Doarpsbelang. 
 
Skuorre (gebouw bij de IJsbaan) 
De initiatiefnemers hebben hun bouwplan inmiddels ge-
presenteerd en iedereen kan hiervan kennisnemen via 
het informatiebord bij de AH. Het bouwplan is zoveel mo-
gelijk aangepast aan opmerkingen vanuit de nabije om-
geving. Doarpsbelang staat positief over het aangepaste 
bouwplan. In de loop van het komende jaar zal de bouw 
mogelijk kunnen starten. Er komen dan 14 woningen bij 
in Gytsjerk. Beneden is er ruimte voor centrumfuncties. 

It giet ús oan! 
 
Vanuit het bestuur van Doarpsbelang Gytsjerk 

Het bestuur van Doarpsbelang Gytsjerk wordt gevormd door: 
Lucas Talsma, (voorzitter) 06-39678359, Roy de Torbal (algemeen), Eeuwe de Vries (algemeen) 
Pieter Woudstra (secretaris) 06-10908415,  Jaap Brouwer (ledenadministratie) 06-42601237 
Contactadres: Rinia van Nautaweg 53, 9061 AC Gytsjerk,  Bank: NL54 RABO 0320 9762 54 
E-mail: doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com Facebook: Dorpsbelang Gytsjerk 
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Marko Kinderman   |   Dr. E. Wassenberghstrjitte 46, Gytsjerk
06 - 816 16 815   |   marko@fraaireclame.nl   |   www.fraaireclame.nl

Reclame maken voor jezelf valt nog niet mee...

Stap nu over!
www.trynergie.nl
It Medsje 14 • Oentsjerk • (058) 844 88 04 

de elektrische deelauto 

van de Trynwâlden

Duurzaam 
met energie
door ons voor ons

• 100% groen

• lokaal

•  opgewekt in 

eigen beheer

Veel Trynwâldsters gingen je al voor. Stap ook over naar onze lokale
energieleverancier Energie VanOns.
•  Stroom en gas tegen een scherpe prĳ s zonder stunts of verrassingen;
•  De berekening voor jouw situatie is zo gemaakt op onze website;
•  Overstappen is gemakkelĳ k. Energie VanOns regelt alles kosteloos voor je;
•  Meebeslissen over besteding van inkomsten? Wordt dan niet alleen klant van 

Energie VanOns, maar ook gratis lid van Trynergie.

Trynwâldsters zorgen voor eigen energie 

Trynergie is onze lokale energiecoöperatie zonder winstoogmerk. Voor elke 
klant komt er jaarlĳ ks een bedrag binnen dat besteed wordt in de Trynwâlden 
e.o. Dat noemen wĳ  Mienskipsenergie. Meedoen? Kies op de website zelf waar 
Trynergie jouw bĳ drage aan besteedt. 

Enerzjy? Dat regelje we nofl ik mei inoar!

STANDPLAATS TUK: 
Nofl ik Wenje, Oentsjerk
Frisiastate 24 (Heemstra State)

DE TÛK RESERVEREN?
1. Via snappcar.nl 
2.  Via beheerder Wim Haalboom,

06 – 4174 5680 of 
info@tukauto.frl 

€ 35,- per dag
€ 20,- per dagdeel

Duurzaam • 4 zitplaatsen
Automaat • 100km vrij per dag

Boek de Tûk!

KEYLESS!Open de Tûk gemakkelijk met je smartphone.
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Verbreding functies IJsbaan 
Zoals ook in onze Dorpsvisie is aangegeven streven we 
naar een verbreding van de sportieve en recreatieve 
functie van de ijsbaan. Dit in overleg met betrokken 
 partijen, waaronder de ijsbaanvereniging. Momenteel 
zijn we aan het verkennen wat de mogelijkheden zijn 
voor een verharde skate- en/of skeelerbaan en een aantal 
andere (semi)permanente sportvoorzieningen. Punt van 
aandacht hierbij is dat onder de ijsbaan een rioolperslei-
ding loopt. Hier hebben we nog overleg met de ge-
meente en het wetterskip over. 
 
Jeugdbeleid Trynwâlden 
Samen met Kearn en het BOB zijn wij als Doarpsbelang 
betrokken bij het meer organiseren van activiteiten voor 
de jeugd. Qua locatie is het BOB in Oentsjerk hiervoor uit-
gangspunt, maar ook de gymzaal en de ijsbaan in ons 
dorp worden hierbij betrokken. Concreet wordt op 
17 december een lasergame in de gymzaal georgani-
seerd, ’s middags voor de jongere jeugd en ’s avonds voor 
de oudere jeugd.  
 
Meer info hierover volgt. 

Infopaneel bij faunapassage 
Bij de grote steen en de bankjes bij de Faunapassage 
komt volgens het projectplan nog een infopaneel met 
info over de faunapassage. Op dit bord kan ook informa-
tie worden geplaatst over Gytsjerk en omgeving. Hierover 
zijn we als Doarpsbelang in gesprek met de provincie en 
het Fryske Gea. Zijn er suggesties over wat we op dit bord 
aan informatie over ons dorp kunnen zetten? We horen 
het graag. U kunt hier contact over opnemen met onze 
secretaris per email of per telefoon (zie bovenaan). 
 
Rioleringsplan Súd-West 
De nutsbedrijven zijn bezig met de voorbereidingen en 
men gaat er nog steeds vanuit dat er in de tweede helft 
van november wordt gestart met het project.  
 
Woningbouw/maatschappelijk vastgoed 
Op 8 december a.s. hebben we als bestuur van Doarps -
belang overleg met de gemeente over woningbouw en 
maatschappelijk vastgoed. Dit in het kader van een door 
de gemeente georganiseerde ‘dorpenronde’. Dit overleg 
heeft in eerste instantie een oriënterend karakter waarbij 
voor ons de Dorpsvisie uitgangspunt is. Over de uitkom-
sten van dit overleg zullen wij in de volgende Einekoer 
verslag doen.  
Als uit het overleg met de gemeente specifieke punten 
over locaties of andere items naar voren komen, die van 
belang zijn voor bepaalde personen of groepen zullen 
wij bekijken in hoeverre daarover een specifiek vervolg-
overleg of andere betrokkenheid met de gemeente erbij 
kan worden georganiseerd.  
 
Inventarisatie verenigingen gemeente 
De gemeente heeft ons gevraagd per dorp alle verenigin-
gen in kaart te brengen met e-mailadres en telefoon -
nummer, zodat ze in contact kunnen komen met deze 
 verenigingen. Omdat veel verenigingen te maken hebben 
met moeilijke tijden kan de gemeente contact opnemen 
met jullie en waar nodig ondersteuning bieden. Graag de 
info doorgeven aan Doarpsbelang, dan kunnen wij deze 
bundelen en doorgeven aan de gemeente.   
doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com
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Notenpasta’s, noten  
en zuidvruchten 

Kloosterman 
Reform- en Natuurvoeding 

 
R. v. Nautaweg 35, Gytsjerk 

058 - 256 12 82
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Inzet gebiedsteam op OBS Thrimwalda 

Wij leven op dit moment in een complexe wereld. Er ge-
beuren rondom ons veel dingen waar wij geen invloed 
op hebben, maar het heeft wel het invloed op het welbe-
vinden van kinderen, ouders, leerkrachten, de situatie 
binnen gezinnen, familie, vriendenkring etc. Iedere 
school heeft gezinnen die soms een steuntje in de rug 
nodig hebben. Het liefst redden wij als volwassenen ons 
zelf en vragen wij niet snel hulp. Het lukt toch allemaal 
wel! Soms weten wij als opvoeders niet waar wij terecht 
kunnen voor hulp of is de drempel te hoog. Niet iedereen 
heeft een sociaal netwerk om in moeilijke tijden op terug 
te kunnen vallen.  
 
Wij zijn dan ook blij dat de gemeente Tytsjerksteradiel  
het initiatief heeft genomen om per school een gebieds-
medewerker aan te wijzen die ouders en leerkrachten bij 
kunnen staan in deze onzekere tijd.  
 
Na de zomervakantie zijn op alle vier scholen van 
Fierkracht (Sinnehonk, De Opstap, It Kruirêd en 
Thrimwalda) gebiedsteammedewerkers gestart. Iedere 
school heeft zijn/haar eigen gebiedsteammedewerker 
die structureel één keer per twee weken op een vaste 
dag/tijdstip aanwezig is de school. Wanneer dit nodig is 
kan er een afspraak gemaakt worden voor een ander mo-
ment.  
 
Wat voor rol hebben medewerkers van het gebiedsteam? 
 
Vanuit hun expertise geven zij advies aan leerkrachten 
en ouders met betrekking tot b.v. gedrag en/of proble-
men in de thuissituatie en/of op school. Wanneer een 
leerkracht advies vraagt kan dit zonder toestemming van 
ouders. Er is geen sprake van registratie van persoonsge-
gevens, ook niet bij gesprekken tussen ouders en/of leer-
lingen. Mocht na zo'n gesprek blijken dat een leerling/de 
school specifieke ondersteuning nodig heeft volgt een 
overleg met ouders.  Ouders moeten dan schriftelijk toe-
stemming geven aan de gebiedsteam medewerkers om 
de hulpvraag te onderzoeken. Pas dan worden er per-
soonsgegevens geregistreerd. 
 
Wat kan het gebiedsteam (geen therapeuten) ouders, 
leerkrachten en de school zoal bieden? 
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Trynwâlden goes to Amsterdam! 

Afgelopen week zijn de leerlingen van groep acht van de 
Ichthusschool samen met de bovenbouwgroepen van de 
Paadwizer en Eigenwizer te Oentsjerk en de kinderen van 
de Alpha in Ryptsjerk naar het Rijksmuseum geweest. 
Samen met de juffen en een ouder gingen de kinderen in 
een grote bus op weg naar Amsterdam. Eenmaal aange-
komen in het museum, verdeelden we ons in kleinere 
groepen waarin we allemaal, onder begeleiding van een 
gids, een andere kant op gingen. Iedere groep mocht zelf 
aangeven welke tentoonstellingen en werken ze graag 
zouden willen bekijken. Zo kozen wij eerst voor de 
 klassiekers als de Nachtwacht, het Melkmeisje en de 
Bedreigde zwaan. We bespraken de verschillende schil-
derstijlen, de reden waarom de schilderijen werden ge-
schilderd en gingen opzoek naar de kleinste details. Wist 
u namelijk bijvoorbeeld dat de drie Amsterdamse 
 kruisjes verstopt staan op de Nachtwacht… 

Daarna was het voor ons tijd voor de periode van de VOC 
en de WIC. We leerden veel over onder andere de spece-
rijen waarin de compagnies handelden en bekeken schil-
derijen die daarbij hoorden. We voelden, roken en moch-
ten zelfs de specerijen proeven!  
 
Een andere groep wou graag het grootste schilderij van 
het museum en weer een andere groep koos een ten-
toonstelling over de verschillende wapens. Zo konden we 
elkaar genoeg vertellen en met elkaar delen op de terug-
weg naar Friesland. Een geslaagde dag uit!
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Uw zelfslachtende slager 

Uw vlees- en barbecuespecialist 

Ook voor on-line bestellen

Canterlandseweg 12, Gytsjerk 
Tel.      058-2561362 
e-mail  slagerijrijpma@planet.nl 
site      www.slagerijrijpma.nl
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Coaching rond 
thema’s als 

 
Leven en Werk

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

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
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Een luisterend oor voor ouders, dit alleen al geeft in som-
mige situaties ‘lucht’; 

Een luisterend oor voor leerkrachten; •
Advies bij opvoeding vragen voor ouders; •
Advies bij financiële problemen (er zijn verschillende •
mogelijkheden voor het aanvragen van een bijdrage 
voor b.v sportclubjes voor kinderen en het aanschaf-
fen van sportkleding); 
Verwijzing naar organisaties die ouders en leerkrach-•
ten bij kunnen staan op het gebied van zorg en 
 ondersteuning etc. 

 
Onze ervaring tot nu toe is dat de hulp door een mede-
werker van het gebiedsteam voor ouders en leerkrachten 
voorziet in de behoefte. Soms is een luisterend oor al ge-
noeg om zelf weer verder te kunnen. 
 
Wij hopen dan ook dat deze ‘laagdrempelige’ ondersteu-
ning voor nu en de toekomst zal blijven. 
 
Team Thrimwalda 
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Zomer en herfst op het Blommenpaad 
 
Ieder heeft dit jaar kunnen genieten van de wilde bloe-
men langs het Blommenpaad. Mooi om te zien hoe we 
met ‘eenvoudige’ middelen veldbloemen en insecten 
een boost kunnen geven. Het was nog spannend of na de 
winter, en de al vroege ingevallen droogte in mei, de 
planten aangeslagen waren. Maar in de loop van mei 
barstte de bermnatuur uit haar voegen met duizenden 
korenbloemen, bolderiken, klaprozen en verschillende 
soorten kamille. Voeg daarbij dat eenieder kan zien dat 
de bloemen bezocht werden door vele vlinders, zweef-
vliegen en bijen. Tien vrijwilligers uit Gytsjerk en 
Oentsjerk hebben van mei tot augustus elke maand een 
telling uitgevoerd. Er werden maar liefst 16 soorten dag-
vlinders en 19 soorten libellen gezien naast vele bijen 
en hommels. Verrassend waren vooral de aantallen 
kleine vossen, aardhommels, zwartsprietdikkopjes en 
pluimvoetbijen. Door de aanhoudende droogte ver-
droogden in de loop van augustus de bloemen snel en 
gingen de insectenpopulaties sterk achteruit. De insec-
tentellingen zijn vervat in een rapportje, te downloaden 
op de website van de Stichting Cultuur en Landschap 
Trynwâlden www.cultuurenlandschap.nl. 
 

Op het moment dat ik dit schrijf, hebben de eerste herfst-
boden met kou en wind zich al aangediend. Waar we eerst 
langs het Blommenpaad werden verrast door een uitbun-
dige bloei van veldbloemen, is nu de tijd van de rijping 
van zaden en de metamorfoses van vlinderei naar rups en 
pop. Bijen en hommels worden nu nog maar af en toe ge-
zien en uit de libelleneitjes komen larven die vaak een 
paar jaar in het water verblijven. Eigenlijk is dit de belang-
rijkste en spannendste tijd voor het Blommenpaad. Welke 
bloemen vinden we volgend jaar terug? Hoe reageren de 
insecten er op? Daarom blijft de uitgebloeide planten-
groei nog even staan tot eind oktober om het zaad goed 
te laten rijpen en rupsen en larven zoveel mogelijk gele-
genheid en tijd te geven om te winter goed door te 
komen. Het maaien gebeurt op een manier die rekening 
houdt met insecten. Het lijkt nu bij een wandeling over 
het verdorde Blommenpaad of alles dood is, maar in wer-
kelijkheid barst het van getemporiseerd leven. 

Freek Nijland 
Gytsjerk 29 september 2022 
 
Werkgroep Blommenpaad 
Stichting Cultuur en Landschap Trynwâlden
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Technisch Bedrijf

Al 100 jaar!
 

OENTSJERK - RENGERSWEG 10 - TELEFOON 058-2561264 - INFO@TJEERDSMABV.NL

E L E K T R O T E C H N I E K  
 

V E R W A R M I N G  
 

V E N T I L A T I E  
 

G A S  
 

W A T E R  
 

S A N I T A I R  
 

Z I N K W E R K  
 

D A K B E D E K K I N G
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OAN IT WURD: Will Kleefstra 
 
Alwer 30 jier wenje ik yn Gytsjerk, mar ik bin hikke en tein yn de Mûnein. Gytsjerk is in moai doarp mei ûnder oaren 
in grutte Appie Hein dêr’t ik graach boadskipje. Op it stuit dat dit skreaun wurdt, sammelje ik de plaatsjes fan Ald 
Trynwalden, safolle werkenberens fan eartiids.  
 
Mar no werom nei myn ferhaal oer de Mûnein. As famke 
fan amper 8 jier kaam ik by de kapper, dat wie doedesti-
ids Vonk en syn dochter Wieke.  Ik stapte nei binnen, it 
rûkte der sa lekker, de froulju sieten sa moai mei de krol-
lers yn it hier ûnder de drûchkap. Ik fûn it prachtich. Ik 
wist doe: ik wurd kapster!    
 
Ik heb de kappersopleiding gevolgd in Leeuwarden en 
ben als 16-jarige begonnen als kapster in Leeuwarden en 
vervolgens terecht gekomen in Hurdegaryp. Daar heb ik 
5 jaar lang een eigen kapsalon gehad. Ik haw der hiel wat 
minsken knipt en in hiel soad breidsjes út de omjouwing 
en de Trynwâlden kapt. Dy’t as it goed is, no sa’n 45 as 
50 jier troud binne. Wat wurde wy âld sis. Lokkich wol, 
soe ik sizze.   
 
Toen mijn twee zonen Chris en Marc beide op school 
zaten, heb ik nog tot mijn 55e part-time gewerkt in een 
kapsalon in Leeuwarden. Daarna ging het roer om. ‘Will 
ging schilderen’. Ik wenne in hoartsje yn Peassens 
Moddergat en der bin ik begûn te skilderjen, ik socht 
moaie ferware planken út de Waadsee en hie noch wat 
restjes húsferve. 

Zo is de creatieve inslag begonnen en nog steeds hangt er 
mooie plank als decoratie buiten aan de muur. Ik kreeg de 
smaak te pakken en stapte over op schilderen met acryl-
verf op doek. En een cursus gevolgd bij Joke Ket en Doet 
Boersma.  Ik skilderje wat yn my opkomt, meast natoer. 
Sinds 2001 ben ik lid van de Marijke Muoi Rebekkah loge 
te Leeuwarden, een wereldwijde vereniging van Odd 
Fellows met humanitaire doeleinden. Mannen en vrou-
wen die met elkaar op zoek gaan naar verdieping. De eer-
ste loges zijn ontstaan in Engeland, de eerste loge in 
Nederland werd opgericht in maart 1877 te Amsterdam. Beskilderde planke út de Waadsee

Skilderwurken fan Will
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Toe aan meer plezier in je leven, rust in je hoofd en 
lekker de dingen doen die bij je passen? Ga in gesprek 
met jezelf en met mij, samen kunnen we kijken waar 
je kracht ligt en wat je wilt neerzetten in jouw leven. 
Met de Power Methode wordt jouw leven lichter, 
 vrolijker en meer ontspannen. 
 
Kijk op Bepower.nl en maak een afspraak 0620411517. Natuurlijk mag je ook 
een kijkje nemen in mijn praktijkruimte op de Koartedyk 1, in Gytsjerk.  
Tot gauw,  Ineke Brouwer

GEZICHTSBEHANDELINGEN

EPILEREN & HARSEN  -  (BRUIDS)MAKE-UP

VERVEN MASSAGES  -  LICHAAMSONTHARING

ANTI-AGING BEHANDELINGEN

AFSPRAAK MAKEN 
Online agenda op: schoonheidssalontrynwalden.nl
Of via whatsapp: 06 - 579 888 79

U bent van harte welkom 
in de nieuwe salon op de 
Rengersweg 21a te Oentsjerk 
(Oude Schoolgebouw)

2022 DEC-JAN Einekoer 6_2.qxp_Opmaak 1  28-11-2022  08:51  Pagina 12



december/januari ’22                                                      Einekoer Gytsjerk                                                                                                 13

Hun ideaal is een wereldwijde broederschap. Het gaat 
om het geven van Vriendschap, het tonen van 
Naastenliefde en zoeken naar Waarheid. Alle loges on-
dersteunen een of meerdere humanitaire doelen. Dat kan 
de plaatselijke voedselbank zijn, de hulphond, vluchte-
lingenwerk, kinderen in armoede, een leerstelsel onder-
steunen. Freonskip, Neisteleafde en it sykjen nei de 
Wierheid, binne de trije skeakels dy’t neffens ús de kearn 
fan it bestean foarmje. By gearkomsten litte wy ús ynspi-
rearje troch boeken fan wiisheid, sa as de bibel en boe-
distyske teksten en wiisheden.  We zijn onafhankelijk van 
geloof of afkomst. Ieder is welkom.  
 
Het is niet meer zo geheim allemaal. De laatste jaren 
treedt onze organisatie meer in de openbaarheid. In de 
loges komen wij tweewekelijks bij elkaar om onze accu 
weer op te laden. De loge is voor ons een plaats waar wij 
zoeken naar verdieping naar elkaar luisteren en van el-
kaar leren, waarbij we elkaar vertrouwen en respecteren. 
Het sociale aspect wordt ook zeer gewaardeerd. 

Na twee jaar ondervoorzitter te zijn geweest ben ik nu 
voorzitter van deze mooie club mensen. 
 
Mocht u of jij belangstelling hebben en meer willen 
weten over onze invulling van een avond: van harte wel-
kom op een van onze open dagen of avonden. Binnenkort 
worden de data van 2023 bekend gemaakt. 
 

Beste mededorpsbewoners, het is best spannend mijn le-
vensloop in het kort hier neer te zetten. Ik hoop jullie nog 
lang tegen te komen en even een praatje aan te knopen.   
 
Oant Sjen! 
 
Will Wikje Kleefstra

Odd Fellows

Will Kleefstra mei har hûntsje

Toanielferiening Sabeare spilet 
“Magyske Nonsens”  
 
Sabeare is yn oktober wer opstart mei it stik 
“Magyske Nonsens”. 
 
De utfiering is no plant op freed 14 en sneon 15 april 
en freed 21 en sneon 22 april in Pro Rege. 
 
-    Toanielferiening Sabeare 
 
PS.   We siikje noch freiwilligers. Is organisere wat 
foar dy? Dan kinst kontakt opnimme mei H. Bosma 
(06-41412444).
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Wij leveren nieuwe en gebruikte auto’s
OCCASIONS  > >  Op zoek naar een gebruike auto? 
Zoek niet verder, U vindt bij ons altijd een ruim aanbod.
NIEUWE AUTO KOPEN  > >  Liever een nieuwe Auto? 
Wij leveren nieuwe auto’s voor de scherpste prijzen!
AUTO IMPORTEREN  > >  Een auto gezien in het buitenland?  
Wij importeren wekelijks auto’s en begeleiden u graag!

Onderhoud
Van de reguliere APK tot het achterhalen en 
verhelpen van vervelende storingen, van 
ruitreparatie en airco-service tot het uitdeuken 
van kleine deukjes. Voor zowel uw eigen auto als 
leasewagens en ook campers.

Sinds 1869 uw betrouwbare partner in mobiliteit
Rinia van Nautaweg 2B, Gytsjerk • 058 - 256 12 24 • info@autoolijnsma.nl 

ser nodig?opfris
of bedrijspand een 

oning Heeft uw w

ngVloeren           Gordijnen           Zonwerin
Alles onder één dak, ook voor particulieren!
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Update nieuwbouw centrum Gytsjerk 
Op zaterdag 1 oktober heeft een inloopochtend plaats-
gevonden over de planontwikkeling van de nieuwbouw 
in het centrum van Gytsjerk. 
 
Tijdens deze ochtend zijn de schetsontwerpen gepresen-
teerd waarbij het gebouw is aangepast in hoogte en een 
betere plek heeft gekregen op de bouwkavel. Deze aan-
passingen vloeien voort uit de overleggen met diverse 
belanghebbenden en geluiden in het algemeen met be-
trekking tot de hoogte van het gebouw. 
 
Er is bijna over de gehele breedte van het gebouw een 
laag appartementen verwijderd, de hoogte hiervan is dan 
ook twee-laags geworden met een kap, vergelijkbaar met 
de hoogte van een normale woning.  
 
De benedenverdieping hiervan wordt commercieel 
 ingevuld en daarboven komen twee woonlagen met 
 driekamerappartementen, in totaal acht stuks. Aan de 
 linkerzijde van het gebouw komt een accentpunt in de 
hoogte, waarin op de begane grond ruimte komt voor een 
commerciële invulling.  

Daarboven komen drie lagen met tweekamerapparte-
menten, in totaal zes stuks. 
Er zullen dus in totaal veertien appartementen worden 
gerealiseerd en op de begane grond ruimtes voor com-
merciële invulling. Van de veertien appartementen wor-
den zes tweekamerappartementen (één slaapkamer en 
keuken/woonkamer) en acht driekamerappartementen 
(twee slaapkamers en keuken/woonkamer). 
Op dit moment loopt de voorbereiding voor het aanvra-
gen van de omgevingsvergunning, is overleg met de ma-
kelaar over de  indeling van de appartementen en de ver-
koop hiervan, het uitwerken van de bouwtekeningen en 
de selectie van de aannemers. 
 
De begeleiding van de verkoop van de appartementen 
wordt gedaan door Makelaar Duinstra Melis. 
Voor vragen of interesse in de appartementen kunt u 
 contact opnemen met hen op telefoonnummer 
 058-2038000. 
 
Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u contact 
opnemen met Bernd Bove van Adema Architecten op 
 telefoonnummer 0519-295665. 
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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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Bakpret 
 
De klok is achteruit gezet, het wordt weer sneller donker. 
De kaarsjes kunnen weer aan ‘s avonds. Sinterklaas is in 
het land en voor je het weet, is de kerstboom opgetuigd. 
Of heb jij de kerstboom al staan? 
 
Voor de gezelligste tijd van het jaar, heb ik twee heerlijke 
recepten. Een recept om gezellig samen met de kinderen 
te bakken en een recept om de blits te maken met het 
dessert.  
 
Sinterkerst-koekjes 
 
Ingrediënten: 
-   240 gram bloem; 
-   160 gram ongezouten roomboter (kamertemperatuur); 
-   100 gram witte basterdsuiker; 
-   1 eidooier. 

1.  Meng de ingrediënten in een kom. Kneed met je han-
den het deeg tot een grote bal. Laat deze deegbal 
 ongeveer 20 minuten rusten in de koelkast. 

2.  Verwarm de oven voor op 160°C. 
3.  Rol het deeg tot een grote pannenkoek en druk het 

deeg met vormpjes uit en leg deze op een ingevette 
bakplaat.  

    Tip: in plaats van een bakplaat invetten, kun je deze ook 
bekleden met bakpapier. 

4. Bak de koekjes in de oven in 20-25 minuten goud-
bruin.

Kersen en witte chocoladetaart 
 
Ingrediënten voor 1 taart of 12 muffins: 
-    150 gram ongezouten roomboter (kamertemperatuur); 
-    150 gram suiker; 
-    3 eieren; 
-    200 gram bloem; 
-    2 tl bakpoeder; 
-    1 blik kersen vlaaivulling; 
-    150-200 gram witte chocolade. 

1.  Span een vel bakpapier over de bodem van het taart-
blik of leg vormpjes in het muffinbakblik. 

2.  Verwarm de oven voor op 180°C. 
3.  Doe de boter in de beslagkom en maak deze met de 

mixer smotsig. 
4.  Voeg de suiker toe en mix deze goed met de boter, tot 

het luchtig is. 
5.  Mix één voor één de eieren door het mengsel tot je 

een klontvrije massa hebt. 
6.  Doe de bloem en het bakpoeder erbij en mix dit in 

 ongeveer 2 minuten tot een gladde massa. 
7.  Verdeel het beslag over de bodem van het blik of de 

vormpjes. Doe dan een laagje vlaaivulling en ten 
slotte de stukjes witte chocolade. Druk alles met de 
bolle kant van een lepel goed aan. 

8.  Bak de taart gaar in 30 minuten en de muffins in 20-25 
minuten. 

 
Geniet van de baksels en geniet van elkaar. Tot in 2023! 
 
Marlies Hansma
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Mmmm  
dat is lekker!
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Rinia van Nautaweg 44/C, 9061 AH Giekerk 
Telefoon 058 256 14 82 - www.kapsalonvonk.nl

Tuin-, Klus- & Dienstverleningsbedrijf • Tuinaanleg en -onderhoud

• Sierbestrating

• Erfverharding

• Houtbouw

• Terrasoverkappingen

• Grondverzet en minikraan verhuur

Aldtsjerk 06 504 66 444 info@vlugenprecies.nl www.vlugenprecies.nl
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Lekker eten 
 
Golden Syrup 
 
In veel recepten staat vaak Golden Syrup, maar dit is heel 
moeilijk te vinden in Nederland. Wist u dat u dit heel een-
voudig zelf kunt maken? 
 
Er zijn maar drie ingrediënten nodig: 

Water; •
Suiker; •
Citroen. •

 
Voor het eerste gedeelte heb je ½ cup (115g) suiker en 
¼ cup (57ml) water nodig. 
Doe dit allemaal in een pan met een dikke bodem en laat 
de suiker oplossen op de middelste stand. Zodra de suiker 
is opgelost, kan het vuur iets omhoog, zodat de suiker een 
donkere karamelkleur krijg. Dat duurt ongeveer 8 minuten. 

 
Als het de juiste kleur heeft, kun je de rest toevoegen, 
2 ¼ cup (507g) suiker en 1 ½ cup (296ml)  gekookt 
water en een eetlepel of drie schijfjes citroen. Dan kun 
je met een garde de suiker gaan roeren. Er kunnen wat 
klontjes ontstaan, maar door verder te roeren verdwijnen 
die vanzelf. Als de klontjes weg zijn, kun je stoppen met 
roeren en het vuur op medium tot lage stand zetten, 
zodat het heel zachtjes kookt/pruttelt. Doe dat voor on-
geveer 17 tot 20 minuten of langer.  
 
Als je met een lepel in de suiker gaat en bekijkt hoe het 
van de lepel af loopt. Het moet een beetje traag van je 
lepel lopen, gaat het nog te snel dan mag het nog wat 
langer pruttelen. 
 
Als het klaar is, kun je het vuur uitzetten en laten afkoe-
len, minimaal een uur. Dan kun je het in een gesterili-
seerd potje doen en goed afsluiten, dit kun je dan maan-
den lang bewaren! 

Aardappelsoep 
 
Ingrediënten: 

250 gram spekblokjes; •
3 stengels bleekselderij in stukjes; •
1 flinke ui gesnipperd; •
6 aardappels in dunne plakjes/stukjes in een grote •
schaal water; 
3 tenen knoflook fijn geraspt; •
3 eetlepels bloem; •
Kruiden naar smaak e.v.t. zout, peper, ui poeder, •
 kerrie gedroogde tijm, paprikapoeder; 
1 liter bouillon; •
2 deciliter room; •
Geraspte kaas en gehakte platte peterselie voor •
 garnering. 

 
1. Bak de spekblokjes uit in een grote pan, verwijder 

het spek en overtollig vet, hou ongeveer 4 eetle-
pels aan vet over in de pan. 

2. Bak de bleekselderij en ui en doe na 3 minuten de 
knoflook erbij, voeg ook de kruiden en de bloem 
erbij en roer goed door. Laat de bloem even garen. 

3. Voeg de bouillon en de room toe, schep de aardap-
pels uit het water en voeg ze bij de bouillon. Breng 
alles aan de kook en laat de soep ongeveer 1,5 uur 
pruttelen tot de soep ingedikt is, voeg nu de spek-
jes toe. Als je wil pureren tot de soep glad is, maar 
net wat je zelf lekker vind 

4. Dien op en bestrooi de soep met de geraspte kaas 
en peterselie. 

 

 
Lekker met geroosterd brood of stokbrood. 
De tweede dag is de soep nog lekkerder! 
 
Smakelijk eten!
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VOOR

PARKET-, 
LAMINAAT-, HOUT- 
EN PVC VLOEREN

schuren, onderhouden 
en leggen

TEVENS SPECIALIST IN

parketlegservice

 

 

 

 

06 - 21 
Bel 

Simke Kloostermanstraat 

www.d

TEVENS S

TRAPRE
 Bel Dieter:

 

 

 20 • Gytsjerk • info@dieklus.nl

klus.nlie

SPECIALIST IN

NOVATIE

50 08 72

 

 

klus.nliewww.d

kinderwoud.nl

Met diverse locaties in Burgum, Hurdegaryp, Gytsjerk, 
Noardburgum, Garyp, Oentsjerk, Eastermar, Tytsjerk, Sumar, 
Jistrum, Ryptsjerk en Earnewâld! 
• kinderopvang
• peuteropvang
• buitenschoolse opvang
• gastouderopvang

T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl
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TRYN FOREVER! 
 
“Bist wer moai let, net?” Alde seit it as Gyker de foet noch 
net oer de drompel fan de opkeamer hat. Mar Giker dy’t 
troch elkenien Gyt neamd wurdt, ferblikt fuort net. “Wêr 
bemuoisto dy mei, âld wiif!”, byt er werom, “bist myn heit 
net, wol?” “As ik dat al wêze soe, dan soe ik mei dy ôf-
weve, heite!” “Dat kin om my daliks wol!” Gyt stapt mei 
de fûsten foarút op syn broer ta. “Kom mar op, do! Dan 
si’k mei dy rêde, bûke!” 
 
“Moat dat no altiten sa?” Oene is oerein kaam en stapt 
tusken syn beide bruorren yn. Hy wit wol dat it by skellen 
en tjirgjen bliuwe sil, mar hy hat in hekel oan spul, dat 
meastentiids is hy deselde dy’t de boel delbêdet. 
“Sis jimme der ek ris wat fan!” besiket er noch, mar de 
trije jongsten fan de húshâlding bite net. Reade stiet foar 
’t rút en stekt de hannen omheech om oan te jaan dat hy 
der neat mei te krijen ha wol. Sa giet it eins altiten: Reade 
is wat in bûtensteander. As jonkje is er in protte pleage, 
sis mar rêstich: narre, pest. Jo begripe fansels wol werom. 
Sa’n reafallige hûd foel op tusken dy winters wite en sim-
mers brune bruorrekopkes. Hy hat letter eins noait ge-
doente mear ha wollen mei de oaren. No ja, mei Alde dan. 
Dy holp him wolris. Foaral as Gyt him op ‘e hûd siet. Raar 
eins: ien dy’t him oeral mei bemuoit en ien dy’t sa leaf 
wol oeral bûten bliuwe wol. 
En  de beide oaren? Rypke, foar elkenien altiten Ripe en 
Tite, net oars bekend as Tyt, ha allinne mar each foar it 
damboerd. Dy beide ha in soad oan elkoar, no ek wer. 
Wylst se der dochs sa ferskillend útsjogge. Ripe lyk as de 
oaren lang mei ljocht, slûk hier en Tyt, lyts, donker hier 
mei krollen. Der wurdt wol grute dat Tryn, de mem, des-
tiids…no ja: rabberij fansels. Gjin omtinken foar sok ôf-
waaid praat. 
 
Sy komt der krekt yn. Tryn. Widdo, mem fan seis bern en 
grut boerinne. Watte? Grutgrûnbesitter! It wurdt daliks 
stil as sy in sit en it wurd nimt. “Bern, hjoed is it krekt in 
jier lyn dat myn man, jimme heit, ferstoarn is!” Sy slacht 
in krúske, want wy ha it oer Roomske tiden en Tryn is in 
trouwe Katolyk. “Heit hat my destiids sein dat ik jimme 
nei in jier fan rou in opdracht jaan moast. Jimme witte: 
myn lân rint fan de Dokkumer Wâlden oan it simmerpaad 
fan Levwerd nei de Ommelannen en fan it Kleaster 
Betlehim oant it ûnlân fan de bûtenfjilden ta! Heit wol 
dat ús húshâlding, ús famylje, ús skaai dat besit en ús 
macht dêroer sichtber makket. Elts fan jimme siket dêrom 
yn myn trije wâlden in plak om in pleats te bouwen.”  

Sy stekt de hân op as al har bern troch elkoar begjinnen 
te roppen en te freegjen. “Ik bin noch net klear”, seit Tryn, 
“iksels jou jimme ek in opdracht. By de pleats dy’t jimme 
sette, sille jimme in tsjerke bouwe ta eare fan ien fan ús 
hilligen. Dêr binne genôch fan om ien út te kiezen”. “Mar 
mem”, it is Ripe dy’t him oppenearret, “hoe wol mem it 
dan ha mei ús Wynze?” Ja, dat wie in goede fraach! Sjoch, 
Wynze wie de jongste, mar fierwei de tûkste fan Tryn har 
team. Sadwaande hie se him by’t maaitiid nei in ferne-
amde kleasterskoalle Thabor stjoerd. Sy hienen him mei 
syn allen útwuifd doe’t er op in skip fuortfear oer it wet-
ter ticht by it nonnekleaster Bethlehim. “Dêr ha ik fansels 
oer neitocht”, sei Tryn “Wynze sil nei de rispinge werom 
wêze en dan sil ik him syn opdrachten jaan!”Mei dat sy it 
seit, giet se oerein en stapt de opkeamer út. “O ja!” seit 
se en draait har om. “Hast fergetten: jimme hawwe krekt 
in jier om de beide opdrachten út te fieren”. 
 
“Do earst, Alde!” Tryn sjocht har earste soan oan. “Wêr is 
it wurden?” “Myn plak leit oan it swarte wetter, mem. De 
Moark, tichteby it Kleaster Bethlehim. Jo witte hoe leaf it 
leauwe my is!” Och ja, Alde mocht Tryn altiten al graach 
op ‘e lije side oankomme. 
“Gyt, no do!” “Myn plak leit midden yn jo trije wâlden, 
mem. Op in stiensmite fan de terp fan Levwerd. Want dat 
wurdt in plak fan kwizekwânsje, dat sis ik jo! En mei dat 
plak sil dat fan my groeie!” Gyt hie wol wat fan Tryn har 
grutskens urven. 
“Oene?” “It like my de baas, mem, en kies in plak tusken 
ús Alde en ús Gyt yn. Jo witte dat ik min oer bongeljen 
kin en in man fan de frede bin. Of in wriuwpeal, it is mar 
krekt hoe’t je dat sjen wolle”. It bleau yn alles in diplo-
maat, dy Oene. 
 
“Ik bin benijd nei dyn plak, Reade!” “Dat leit by de rûge 
bûtenfjilden dy’t jo in jier ferlyn neamden, mem. Tichtby 
wêr’t it ûnlân fan de feanwâlden begjint”. Dat wienen 
foar Reade in hiel soad wurden achter elkoar! “Soks is in 
ein út de reek!” seit de mem. “Dat wie no krekt de bedoe-
ling”, antwurdet de soan en hy draait him nei it rút ta. 
“No ja. Sels witte! No do, Tyt!” “Myn pleats en plak leit 
wêr’t de sinne yn jo wâlden it heechste stiet, mem.” “Dat 
hyt it suden”, bringt Oene nei foaren. Hy mei graach 
hearre litte dat er in soad wit. “Dat kin sa wêze”, seit Tyt, 
‘mar ik ha it foaral keazen omdat it ticht by it simmerpaad 
leit en ik mei graach reizgje.” “Dy jonge is dochs hiel oars 
as de oaren”, tinkt Tryn, “soe er dan dochs …?” 
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www.itsteefanofskie.nl
www.sjoerdtjedehaanuitvaartzorg.nl                                                                                      

Schoolstraat 102, 9251 ED Burgum     Tel. 0511 482004

Sfeervolle ontmoetingsruimteRoyale familiekamer

Voor een afscheid in úw eigenheid
> Afscheidsdiensten
> Luxe familieruimte 
 met eigen keuken
> Condoléance’s
> Workshopruimte
> Opbaring

> Alle audio- en visuele middelen 
 aanwezig inclusief een livestream
> Catering altijd mogelijk bij elk moment
> Eigen rouwdrukwerk
> 24-uurs sleutelsysteem

Sjoerdtje de Haan Uitvaartzorg biedt 
al meer dan 12,5 jaar ervaring in 
de persoonlijke uitvaartzorg. 
Met It Stee fan ôfskie onderstrepen 
wij graag onze meerwaarde.
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“Ripe, do!” ûnderbrekt se harsels. “No mem, it sit sa, de 
oaren hienen al in plak útsocht en doe bleau der noch ien 
moai romme krite oer, ticht by dy fan Tyt en dat stiet my 
oan. Wy binne hiel ferskillend, mar ik mei graach by him 
yn de buert wêze.” 
 
“Hy soe dochs net …”. Tryn makket har gedachte wer net 
ôf en ferfettet: “Wynze, do bist oan bar!’ Wynze wie yndie 
krekt foar de hjerststoarmen werom kaam en naam no it 
wurd. “Myn plak is wêr’t ik by’t maaitiid oan board gien 
bin!” Se fûnen dat allegeare wol moai betocht en by 
Wynze passen. “Dat binne dan de plakken en de pleatsen. 
Dêr bin ik och sa bliid mei en grutsk op. En dat soe heit 
ek west ha. Mar hoe sit it mei myn tsjerken?” Sy roppe al-
legearre de nammen fan de keazen hilligen sadat Tryn 
goedkarrend knikke kin en saakkundich krúskes slacht. 
Mar dan moannet Wynze de oaren ta stilte! “Ik ha fansels 
folle minder tiid hân as jimme en sadwaande bin ik net 
oan in tsjerke takaam”. Dat fûnen se allegarre net sa 
moai, mar Wynze hold stûf oan. “Myn study wie nei it 
rjocht”, sei er, “en dêrom komt op myn útsocht plak yne-
arsten in hôf.” “Soa! En wat fynt mem dêrfan?” freget 
Alde. “Dat ha ik al mei mem bepraat”, is Wynze Tryn foar. 
“En se fynt it goed. Njonken de tsjerke  moat it rjocht plak 
ha yn har trije wâlden!” “Us rjocht, bedoelt Wynze, wat 
mear as ‘it rjocht’!” Wynze sil dêr op yngean, mar Tryn 
stekt de hân op. “Faaks hat Wynze letter noch tiid foar in 
tsjerke. Mar ynearsten hat er de hannen fol oan de slút-
opdracht, leave bern. Jimme alle sân. Want dit stiet jimme 
te dwaan! Yn de jierren dy’t no komme, meitsje jimme fan 
jimme útsochte plakken in útbuorren. Fan sa’n útbuorren 
meitsje jimme in doarp. Dat doarp jouwe jim in namme. 
Dy namme bestiet út dy fan jimme sels en it wurd tsjerke. 
Sa sil de rom fan ús húshâlding yn de iuwichheid bestean 
en bewarre bliuwe. En do Wynze: ferjit dan de tsjerke mar 
eefkes. Mar ferjit dyn namme net! Oan de slach! Nei 
jimme thús!” 
 
Wylst se noch efkes yn de opkeamer stiet, sjocht se nei 
boppe: “Dat ha ik mar kreas opret, Trinus, jonge. Al sis ik 
it sels. Eins soenen se dêr in soarte fan oantinken foar my 
foar meitsje moatte, in stanbyld of sa! Mar ja, dat sil wol 
noait wat wurde…!” 
 
Skriuwer Gerrit Hoekstra.

Het was een prachtige Midnightwalk 
 
Honderden wandelaars genoten in prima wandelweer 
van de Midnightwalk Trynwâlden op 30 september 
2022. Deze door Lionsclub de Wâlden en Zakenclub 
Trynwâlden georganiseerde tocht voerde langs arties-
ten en door bedrijven en natuurlijk mooie plekjes in 
onze Trynwâlden. De opbrengst van € 7.260,- gaat 
naar Kearn voor jonge mantelzorgers in onze regio. 
 
De thuisblijvers kregen ongelijk. Het was prachtig 
wandelweer op vrijdagavond 30 september. Na een 
geweldige warming-up, verzorgd door FMT Sport, 
schoot burgemeester Gebben de honderden wande-
laars weg voor hun tocht door Oentsjerk en Gytsjerk. 
Zoals beloofd, kwamen zij onderweg langs meer dan 
150 artiesten op een tocht die door bijna honderd 
vrijwilligers in goede banen werd geleid. Over sport-
park Kaetsjemouilân, door de loodsen van Bijlsma, 
door de bedrijven van Olijnsma, Rekladruk en 
Kompas, langs de haven, waar de brandweer voor een 
mooi nevelschouwspel zorgde, via de Singel door de 
Thrimwaldaschool , langs Rijpma en dwars door de 
Albert Heijn van Tjeerd, door Pro Rege en de 
Ontmoetingskerk, door FMT en Heemstra State en 
daarna terug naar Stania State. Wat een tocht. Bij het 
neipetear voor Stania State werd het helaas wat nat-
ter, maar dat mocht de pret van de vele nablijvende 
en enthousiaste deelnemers nauwelijks drukken. De 
drankjes en hotdogs van de Brasserie smaakten er niet 
minder om. 
Zoals beloofd, gaat de gehele opbrengst van de kaart-
verkoop naar welzijnsorganisatie Kearn voor jonge 
mantelzorgers. Deze jonge mensen zorgen voor ie-
mand uit hun directe omgeving zoals ouders, zusjes 
of broertjes of anderen. Dat kan heel belastend zijn 
naast studie, vrienden, een jong eigen gezin en ge-
woon jong willen zijn. Kearn zorgt met diverse projec-
ten en activiteiten voor enige verlichting. Er zijn voor 
de Midnightwalk Trynwâlden 726 kaarten verkocht en 
dus kunnen wij binnenkort een cheque van € 7.260,- 
aan Lysbeth Nicolai van Kearn overhandigen. 
 
Wij kunnen terugkijken op een prima geslaagd evene-
ment met grote dank aan alle vrijwilligers en arties-
ten, die kosteloos meededen. Wie weet tot in 2024 
voor weer een Midnightwalk? 
 
Gert van der Meijden 
Coördinator MNW22
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blijf vragen
blijf lezen
blijf kijken

  

tentmoeblijf on
blijf leren

   

Hier had Uw advertentie kunnen staan?
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Oud papier, touwtjes en paperclips. 
 
Ik heb heel wat oud papier in huis. Ik bedoel dan niet de 
doos met oude kranten die één keer in de maand op de 
stoep gezet wordt. Ik bedoel alle oude documenten en 
brieven, die in de loop der tijd zijn bewaard door fami-
lieleden. 
 
Mijn laatste aanwinst zijn de diploma’s en examenopga-
ven van mijn grootvader. Met een omweg zijn die bij mij 
terecht gekomen. Het gaat over de diploma’s, die mijn 
opa behaald heeft bij de opleiding tot machinist, verbon-
den aan de zeevaartschool in Amsterdam.  

Dat is dus jaren bewaard want het spul is van rond de 
eeuwwisseling van 1900. Er zitten ook brieven bij van 
zijn aanstelling als machinist en later als inspecteur van 
het stoomwezen. Alles is goed bewaard omdat de losse 
velletjes bij de kartonnen kaften van de diploma’s zijn 
geschoven.  
 
Dus hier geen touwtjes en paperclips. De examenopga-
ven zijn met de hand geschreven en vermenigvuldigd 
met een alcoholduplicator. Even opgezocht op Google; 
dat was een supermoderne techniek, die uit Amerika was 
overgewaaid. Ik vind het wonderlijk dat alles er nog is, 
blijkbaar is dat een familie-tik.  

Mijn vader had al zijn correspondentie bewaard en op 
jaar gesorteerd met een touwtje eromheen. Zijn broer 
heeft ook alles bewaard, zijn schoonzoon heeft nu het 
hele archief. Hij zei dat de (roestige) paperclips er nog 
aan zitten, die ervaring heb ik ook. Ik ben in de loop der 
tijd ook bewaarderig geworden, juist omdat het soms 
zo’n geweldig tijdsbeeld kan geven. Bij mij zijn geen 
roestige paperclips te vinden, wel mappen waarin het ‘ 
oud papier’ verdwijnt en natuurlijk veel bestanden op de 
computer. 
 
Jacqueline Fournier

Wim Fournier in zijn schooluniform 
kaft van het diploma 

Examen Adspirant – Ingenieur v/h Stoomwezen  
23 – 30 October 1902
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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

de elektrische deelauto 
van de Trynwâlden

STANDPLAATS TUK:  Nofl ik Wenje, Oentsjerk
Frisiastate 24 (Heemstra State)

DE TÛK RESERVEREN?
1. Via snappcar.nl 
2.  Via beheerder Wim Haalboom,

06 – 4174 5680 of info@tukauto.frl 

Tûk is een elektrische deelauto voor de lokale 
gemeenschap. Kan door de inwoners van de 
Trynwâlden tegen een zeer aantrekkelijk tarief een 
dag, meerdere dagen of dagdeel gebruikt worden.

DUURZAAM  •  4 ZITPLAATSEN  •  AUTOMAAT  •  100 KM VRIJ

slechts € 35,- per dag

Boek de Tûk!

KEYLESS!Open de Tûk gemakkelijk met je smartphone.
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Beste “kleine” watersporters,  
 
Kleine betekent: kanovaarders suppers en roeiers, aan-
gevuld met fluisterboten waar mogelijk. 
 
Op het moment dat ik dit schrijf, schijnt de zon en is het 
rond een graad of 12 en lokt het om weer het water op 
te gaan en dat zal ik vanmiddag dan ook doen. 
 
In de Einekoer van april/mei dit jaar heb ik een oproep 
gedaan aan kanovaarders zich te melden mede om meer-
dere liefhebbers te leren kennen maar ook om samen be-
tere faciliteiten te kunnen realiseren. Wat mooi dat ook 
al enkele suppers zich melden want die hebben in grote 
lijnen dezelfde faciliteiten nodig.  
 
Faciliteiten kunnen zijn: goed bereikbare in- en uitstap-
plaatsen van goede kwaliteit en ook pauzeplaatsen. We 
hebben inmiddels 20 namen op de lijst en daarover heen 
nog zo’n tien andere geïnteresseerden.  
 

Er is in de driehoek Leeuwarden Dokkum Burgum een in-
ventarisatie gemaakt van in- en uitstapmogelijkheden, 
bijna 50, waarvan vele verbeterd moeten worden. Deze 
verbeterpunten zijn in diverse bijeenkomsten naar voren 
gebracht en besproken. Het onbevaarbare deel achter de 
haven en onder de nieuwe brug in Gytsjerk is daar een 
voorbeeld van. Er is gesproken met de gemeente en met 
Dorpsbelangen Gytsjerk tijdens een toeristisch onder-
zoek van de gemeente. Met de vier gemeenten in 
Noordoost Friesland is een vooroverleg geweest om de 
bestaande kanoroutes opnieuw in beeld te brengen en 
deze beschikbaar te stellen. In principe gaan we dat doen 
op voorwaarde dat de gemeenten ook actief verbeter-
punten gaan doorvoeren en zorgen voor opschoning van 
de betreffende wateren, indien nodig samen met de be-
heerders, zoals waterschappen. 

Daarnaast zijn we actief binnen de stichting 
Wetterwâlden Bûtenfjild om binnen dit afgebakende ge-
bied betere en mooie routes te realiseren. Zij waren ook 
erg enthousiast over het vele werk wat al is verzet. Ook 
is er regelmatig contact met de TKBN (Toeristische Kano 
Bond Nederland), en varen we regelmatig bestaande 
 routes om te controleren of de situatie ook aanpassingen 
behoeft. 
 
Bij de Piramide, het restaurant De Grote Wielen heeft de 
nieuwe eigenaar beloofd om een aparte steiger te reali-
seren voor onze kleine watersport. We zijn in gesprek 
met het bestuur van de haven van Âldtsjerk om daar ook 
een aanlegplek te realiseren. Ook met het bestuur van de 
haven van Gytsjerk zijn we in gesprek om deze locatie te 
verbeteren. 
 
We denken na over een groepsapp om een melding te 
maken wanneer iemand gaat varen en die het wel leuk 
vindt om mee te varen. De insteek is om alleen te reage-
ren als je mee wil, zodat app-verkeer rustig blijft. 
 
Mogelijk zijn er nog andere wensen of wil men zich bij 
ons aansluiten. Samen staan we sterker. Bij interesse kun 
je contact opnemen met Wim de Haan. 
 
 wimtzdehaan@htomail.com 
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Kaasboerderij en SVR Camping

VOOR ’N HEERLIJK STUK BOERENKAAS GAAT U NAAR

”Johanna Hoeve” 
fam. Van Eijden 

Binnendijk 57, 9256 HL Rijperkerk, tel. 0629350244 
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.

Wij zijn er voor al uw DHL Parcel én DPD pakketten.   
Zowel voor versturen, retourneren als afhalen. 
Wij werken met diverse webshops zoals: 
Bol.com, Vinted, Douglas, H&M en 123inkt.nl 
En nog veel meer. Zien wij u binnenkort? 
Ma – vr    16:00 – 21:00 
Za             16:00 – 20:00 
Waling Dykstrastrjitte 60, 9061 BS Gytsjerk
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LEZING BERT KEIZER 
26 JANUARI 2023 OM 20.00 UUR IN  

PRO REGE, OENTSJERK 
 

WAT WE OVER OUDERDOM EN DOODGAAN  
MOETEN WETEN 

De dood in de 21e eeuw 
 

TOEGANG GRATIS 
  
Bert Keizer (1947) is een filosoof en verpleeghuisarts, die 
al jarenlang het voortouw heeft genomen om het onder-
werp ouder worden, recht op respectvolle zorg en recht 
op levensbeëindiging op velerlei wijze aan de orde te 
stellen. Hij werkt thans als arts bij de Levenseindekliniek. 
Zijn columns in het Dagblad Trouw zijn bij velen bekend 
naast een reeks van boeken. 
Zijn doorbraak als schrijver kwam in 1994 met Het refrein 
is Hein; leven en sterven in een verpleeghuis, een zeer 
openhartige schets van gebeurtenissen in een verpleeg-
tehuis, inclusief stukken over euthanasie en hulp 
bij zelfdoding, die nogal wat stof deden opwaaien maar 
die door artsen over het algemeen als zeer reëel werden 
beoordeeld. 
Uit de reeks van zijn publicaties kunnen we opmaken dat 
hij ons mee zal nemen in een openhartige wijze van na-
denken over het omgaan met de zin en de eindigheid van 
het leven. 
 

Alles Wordt Niets; colums & essays (2002)   •
Koud liggen  (2003, boekenweekessay); •
Welk een waagstuk is een brief; vertaling van een •
keuze uit de brieven van Emily Dickinson  (2008)   
Onverklaarbaar bewoond; het wonderlijke domein van •
de hersenen. (2010)  
Zonder handschoenen; columns uit Medisch Contact •
(2010)    
Waar blijft de ziel?; essay maand van de Filosofie •
(2012)    
Tumult bij de uitgang; lijden, lachen en denken rond •
het graf (2013)    
Vroeger waren we onsterfelijk; de troost van filosofie, •
literatuur en geneeskunde (2016)    
Altijd troosten; columns uit Medisch Contact (2016)    •
Voltooid; Nieuw Licht op een zelfgekozen dood  (2018)    •
Reis om de dood; van as tot ziel •

Als filosoof schreef hij een roman, Tijdelijk feest, en een 
introductie op het denken van Ludwig Wittgenstein, Taal, 
de dwalende gids (2000) 
In 2022 schreef hij Leven en werk van Ludwig 
Wittgenstein. 
 
Trynwâlderein vindt het een eer dat hij op die avond ons 
denken over leven en eindigheid helpt opfrissen. 

Bûsboekje 
 
De Bân Doarpshûs Gytsjerk 
 
2022: 
Donderdag van 14.00 tot 16.00 koffiemiddag  
Zaterdag 3 December van 13.00 tot 17.00 Game event 
Email: debangytsjerk@outlook.com 
 
Jeugdbeleid Trynwâlden 
Zaterdag 17 December Lasergame voor jeugd  
info volgt via dorpsbelang! 
Waar: De Gymzaal 
 
Utfiering Sabeare 
Sabeare spilet Magyske Nonsens  
Freed 14 April - Sneon 15 April en Freed 21-  
Sneon 22 April 
Waar: Pro Rege 
 
De bieb: 
Vrijdag:                          ‘ontmoeten & zelf doen’  

van 10.00-13.30  
Maandag:                       13.30- 20.30  

Ontmoeten & Advies 
Dinsdag t/m vrijdag:  13.30-17.30  

Ontmoeten & Advies 
 
Lezing Bert Keizer 
Donderdag: 26 Januari 2023 om 20.00 
Waar: Pro Rege
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Kleurplaat
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Zelf doen: bladcompost maken! 
 
Heeft u aardig wat herfstblad verzameld in uw tuin? 
Het is de moeite waard om daar bladcompost van te 
maken. Zelf maken is heel eenvoudig en ook prima te 
doen als u weinig ruimte heeft! 
 
Hoe werkt het?   
De meeste bladeren composteren binnen een jaar. 
Uitzonderingen zijn bladeren van de beuk, plataan of 
eik; deze doen er een jaartje langer over door onder 
meer het hoge looizuurgehalte. Voor het snelste re-
sultaat verzamelt u dus de juiste bladeren in een 
(vuilnis)zak. Zorg dat het blad een beetje vochtig is 
en druk de inhoud steeds stevig aan om alle lucht te 
verwijderen. Knoop de zak goed dicht en zet uw 
 ‘composthoop’ ergens in de tuin weg. 
 
Bescherming en voeding voor borders 
Na een jaar kunt u de bladcompost gebruiken, bij-
voorbeeld als mulchlaagje voor borderplanten. Zo’n 
laagje vermindert onkruidgroei en zorgt ervoor dat 
grond minder snel uitdroogt. Gemengd met zand is 
bladcompost bovendien prima stekgrond. 
 
Tips 
Vooraf versnipperen of kleiner maken van het blad 
versnelt het proces. Net als het toevoegen van een 
handje tuinkalk. 
 
Laat de zak nog een jaartje langer staan. De bladcom-
post is dan te gebruiken als potgrond. 
 
Heeft u veel ruimte én veel herfstblad?  
Overweeg dan (bijvoorbeeld samen met buren) een 
ruif van gaas voor het composteren van blad.  
 
Op internet vindt u mooie voorbeelden.

Herinnering aan de winter 

Mijn laarzen, al tijden verlangend om vervangen te 
worden, zaten strak. Met mijn jonge meisjeshanden 
trok ik ze omhoog met mijn kaken op elkaar geklemd. 
Stampen, stampen, stampen, dat was het devies. Mijn 
ongeduldige tenen duwde ik naar voren, en dan – 
alsof al die moeite niet nodig was geweest – opeens 
die vertrouwde opluchting. Ze pasten toch.  
 
De houtkachel gloeide en de oranje tinten van het 
vuur hielden mijn blik vast. Lekker warm was het. Ik 
zat op de houten stoel, mijn been uitgestrekt naar 
voren: eerst links, dan rechts. Of andersom. Mijn moe-
der bond mijn Friese doorlopers onder mijn laarzen. 
Voorovergebogen, de oranje koorden naar elkaar toe 
sjorrend. Wat was ze sterk. 
 
Even later zat ik bij haar achterop de fiets, tilde ze me 
de ijsbaan op en liet me gaan. Ik schaatste mijn lon-
gen uit mijn lijf om mezelf warm te houden. Mijn trai-
ningspak was eigenlijk niet bestand tegen die venij-
nige vrieskou. Toen ik het niet meer kon verdragen, 
gingen mijn houtjes af. Met zere, blauwe handen 
waarvan ik de vingers nauwelijks kon bewegen, 
duwde ik de ijzers van me af met mijn gebreide hand-
schoenen. Handschoenen waarin het vocht ijskristal-
letjes had gevormd en die met een gehaakt koordje 
mijn ene hand verbond met de andere.Koud, koud, ik 
was zó koud. Ik liep terug door het dorp naar de 
warmte, denkend: ‘Morgen weer’. 
 
Dieuwke Kommerij

Rectificatie cursus Fries 
 
In de vorige editie van de Einekoer stond een stuk 
over een cursus Fries schrijven. Deze cursus is helaas 
niet beschikbaar voor particulieren.  
Het ingezonden stuk is door miscommunicatie ver-
keerd geïnterpreteerd door de redactie.  
 
Excuses voor het ongemak!
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wo     04-12-2022       10.15u     Ontmoetingskerk             W. Heeren                          tweede advent, Afscheidsdienst 
 
zo      11-12-2022       09.30u     Aldtsjerk                            S. Bergsma                        derde advent 
                                        10.00u     Heemstra State                G. Hovius 
 
zo      18-12-2022       09.30u     Mariakerk Oentsjerk       G. Hovius                           vierde advent, Frysk 
                                        19.00u     Mariakerk Oentsjerk       G. Hovius                           vesper 
 
zo      24-12-2022       19.00u     Wyns                                   H. Vlasman                        kinderkerstviering 
                                        21.30u     Ontmoetingskerk             H.Vasman                           kerstnachtviering 
 
zo      25-12-2022       10.00u     Ontmoetingskerk             H. Vlasman                        eerste kerstdag 
 
zo      31-12-2022       15.00u     Heemstra State                G. Hovius                           oudejaarsdienst 
                                        19.30u     Mariakerk Oentsjerk       G. Hovius                           oudejaarsdienst  
                                        19.00u     Aldtsjerk                            H. Vlasman                        gedachtenisdienst A 
 
zo      01-01-2023       17.00u     Ontmoetingskerk                                                          nieuwjaarsdienst 
 
zo      08-01-2023       09.30u     Aldtsjerk                            H. Vlasman 
                                        10.00u     Heemstra State                G. Hovius 
 
zo      15-01-2023       09.30u     Mariakerk Oentsjerk       G. Hovius                           Gebedsdienst eenheid der kerken 
                                        19.00u     Mariakerk Oentsjerk       A.B. Dijkstra                      vesper 
 
zo      22-01-2023       09.30u     Gytsjerk 
                                        11.00u     Readtsjerk                         H. Vlasman 
 
zo      29-01-2023       09.30u     Ontmoetingskerk             H. Vlasman 
 
De diensten kunnen ook gevolgd worden via kerkomroep.nl

It Preekroaster  
dag               datum        tijd             plaats                                    voorganger                         bijzonderheden 

 
Ald papier  
 
Papier aan de straat zetten graag op de plek van de 
 containers 
 

Woensdag 21 December 

 
Vuistregels om het inzamelen/ 
brengen zo eenvoudig mogelijk te 
maken: bundel het papier, doe het 
in dozen (géén plastic zakken) en 
plaats het aan de straat. Tempex of 
ander plastic materialen worden 
niet meegenomen! 
 
Op straat: Wilt u het papier  zoveel mogelijk op de 
containerplaatsen bijeenzetten?

 
 
 
Bij slecht weer vragen wij u het papier niet eerder dan 
de aangegeven tijd (woensdags vanaf 18.00 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. 
 
Contactgegevens coördinatoren: 
CBS Ichthusschool             Arend Kieft        06 27500855 
OBS Thrimwaldaschool    Alida de Jong    06 13777083 
 
Voor actuele (contact)informatie, kijk ook op: 
http://cbs-ichthusschool.nl/informatie/oud-papier-
schema/ 
http://www.obsthrimwalda.nl/oud-papier
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Huisartsenmaatschap Trynwalden 
Frisiastate 1, 9062 GX Oentsjerk 
www.huisartsenmaatschaptrynwalden.nl 
J. de Boer 058-2561337; T. Hoekstra 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:  
afspraak spreekuur en terugbelspreekuur de volgende dagen 
13.00 – 13.30 uur:  
terugbelspreekuur, afspraak maken via assistentes.  
Apotheek 
Afhalen van medicatie en patiëntenbrieven  
dagelijks van 13.30 -17.00 uur.  
Specialisten recepten kunnen alle dagen worden ingeleverd en 
 dezelfde dag meestal weer worden gehaald.  
Medicatie     besteld:                 Afhalen: 
Maandag        voor 17.00 u        Donderdag   na 13.30 u 
Dinsdag         voor 17.00 u        Vrijdag          na 13.30 u 
Woensdag     voor 17.00 u        Maandag       na 13.30 u 
Donderdag    voor 17.00 u        Dinsdag        na 13.30 u 
Vrijdag           voor 17.00 u        Woensdag    na 13.30 u  
Meer informatie vindt u op de website:  
www.huisartsenmaatschaptrynwalden.nl 
 
Tandartsenpraktijk Trynwâlden,  
Canterlandseweg 5, 9061 BX Gytsjerk 
058-2562808, www.tandartsenpraktijktrynwalden.nl 
 
KEaRN Welzijn 
Vragen of ideeën over jongerenwerk, buurtwerk, mantel-
zorg of vrijwillige inzet,  
contact: KEaRN Welzijn www.kearn.nl of 0511465200 
 
In groet nei it sikehûs 
Medisch Centrum Leeuwarden: 
Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden 
 
Kinderopvang Kinderwoud  
Kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang  
en gastouderopvang: www.kinderwoud.nl, 0513 - 610825 
 
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  
 

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 
 
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 vermel-
ding in 'De Einekoer'. N.B.: Waar gebruikelijk wordt het papier 
op de woensdagavond 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. och-
tend en do. middag. Burgerzaken (niet voor burgerlijke stand) + 
Bouwen en Wenjen ook op maandagavond van 18.30 -20.00. 
 
Zorggroep Kwadrant 
T 088 5120000  info@kwadrantgroep.nl  
 
Dierenartsenpraktijk Giekerk - Hardegarijp - Veenwouden 
Westeromwei 71, 9254 ED, Hardegarijp 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.30 uur 
Wij werken uitsluitend op afspraak, bel: 0511-472064 
 
Samuel R.v. Nautaweg 3, Gytsjerk 
Openingstijden:  Woe: 13.30-16.30 • Vrij    13.30-16.30 en 

19.00-21.00 • Za 10.00-15.00 
Ophalen spullen?:  
Dhr. Germ van der Lei, 06-45953248,  
Dhr. F. de Vries, Dr. Kijlstraweg 55, Mûnein, tel: 2562577. 
 
Zakenclub Trynwâlden 
Rinia van Nautaweg 48, 9061 AJ Gytsjerk 
Telefoon: 06 2180 4170 info@zakenclubtrynwalden.nl
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