
februari/maart ’23                                                           Einekoer Gytsjerk                                                                                                   1

Kolofon

Redaksje-adres:   Nycle J. Haismastrjitte 34, 9061 BW Gytsjerk

E-mail:                     einekoer.gytsjerk@gmail.com

  Facebook:       De Einekoer Doarpskrante Gytsjerk

Redaksje
Julia Wielinga foarsitter                                            06 823 580 04
Ellen Brandenburg
Abonneminte + ponghâlder                                      06 281 012 33
Ljibbe Hoeksma – besoarging bûtenút                  058 256 19 51
Amarens Hibma                                                          06 231 707 03
Sieta de Vries                                                              06 235 831 25
Marlies Hansma advertinsje                                     06 252 315 01

Stypje mei altyd, graach sels:
IBAN nûmer: NL91 RABO 0362 7909 30 
Rabobank Drachten Friesland Oost,              
o.n.f. Doarpskrante De Einekoer

Foto omslag:                    Julia Wielinga
Besoarging:                       Ellen Brandenburg
Printinge en lay-out:     Rekladruk b.v.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar ge-
maakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.
Plaatsing in de papieren uitgave van De Einekoer betekent automa-
tisch dat u ook akkoord gaat met plaatsing via Trynwâlden online.

Foarwurd

Om te begjinnen wol ik de lêzers
efkes fertelle dat de Einekoer dit
jier 30 jier lyn oprjochte is. Oan
dit barren kinst sjen dat de tiid
hurd foarby fljocht. Dochs mei
ferskillende feroaringen yn dy 30 jier, wurdt de Einekoer
noch yn de bus brocht. Ast troch de jierren hinne sjochst
en hearst, dan binne de ynwenners fan ús doarp tige bliid
mei ús “Einekoer”. Sa kin elkenien sjen dat er ek ferskil-
lende redakteuren west hawwe. Mei 100% ynset it wurk
dien hawwe. Mar ek de bewenners dy’t stikjes ynstjoere,
tige tank dêrfoar, gean sa troch en dan komt der grif noch
wol 30 jier efteroan. 

De skuorre sil jier no ek begjinne, komt der wer in oar
sicht op it parkearplak. Om it foar letter noch goed te wit-
ten hoe’t it der doetiids west hat, kinne jo it bêste no
noch efkes sjen hoe moai is sicht rûnom no is. As it aanst
folboud is, dan komt it ferline net werom. It foardiel is
wol: der bliuwt noch in soad plak oer dêr’t  jo de auto del-
sette kinne. 

Dan kinne jo op it nije omslach sjen de beam op it plein.
Mei de akkordeonspilers in prachtich moai wurkstik fan
Oene v.d. Veen, it liket derop. Krekt foar de beam krijt it
de oandacht. In moai oantinken oan Marten Brouwer. De
man dy’t mei Brouwers Akkordeonorkest oprjochte hat
yn 1955.

De ploech redakteuren hawwe wer in soad moaie stikjes
yn de “Einekoer” setten om alle doarpsgenoaten folle
lêsplezier te besoargjen.

Ljibbe Hoeksma

Doarpskrante Gytsjerk 30e jiergong - februari/maart
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Kopy kan voor de 10e van de oneven maand 
worden ingeleverd in Word-bestand via

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

huis aan huis worden bezorgd. 
Geen Einekoer ontvangen? Mail ons!
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Doarpshûs de Bân
Inmiddels is de ontmoetingsruimte als zodanig opgehe-
ven. Feitelijk blijft deze vooralsnog wel als onderdeel van
de bibliotheek bestaan tijdens openingsuren, binnen de
randvoorwaarden van dbieb. Daarnaast blijft de ruimte
via dbieb nog wel beperkt beschikbaar voor een activiteit
of vergadering (ook ’s avonds). Hierover kunt u contact
opnemen rechtstreeks met dbieb 058-2347777.

Jaarvergadering woensdag 26 april 2023
Zoals het nu staat zal de Algemene ledenvergadering dit
jaar plaatsvinden op woensdag 26 april 2023, om 19.30
uur in de bibliotheek. In de volgende Einekoer, die uiter-
lijk begin april uitkomt, komt hier nadere informatie over.

Rinia van Nautaweg Noord
De herinrichting van de Rinia van Nautaweg Noord is voor
een groot deel klaar. De inrichting is evenwel nog niet
compleet uitgevoerd. De gemeente wil in goed overleg
met Doarpsbelang de vorderingen en veiligheid borgen.
Op- en aanmerkingen van dorpsgenoten kunnen eventu-
eel worden gedeeld met Doarpsbelang. Doarpsbelang is
het aanspreekpunt voor gemeente. 
De rode gebakken stenen liggen er inmiddels in, de stoe-
pen zijn wat verbreed en er zijn aan de noordkant een
tweetal versmallingen aangebracht. De meer zuidelijk
gelegen plantversmallingsbakken worden nu zo snel mo-
gelijk afgemaakt, zodat de snelheid van het verkeer ver-
der wordt afgeremd. Binnenkort (ongeveer tijdens het
verschijnen van deze Einekoer) zal de herinrichting van
het zwembadterrein worden opgepakt, en eind april de
herinrichting van de straat ter hoogte van het zwembad
(en de drogisterij), het zogeheten zwembadplein. Tevens
komt er nog een drempel ter hoogte van het pad langs
het noorden van de ijsbaan.

Faunapassage
Met de provincie is Doarpsbelang in gesprek over de
 verbeterpunten en evaluatie ten aanzien van mogelijke
verbeterpunten. 

Ook hiervoor geldt dat Doarpsbelang als spreekbuis fun-
geert naar de provincie. Suggesties kunnen met
Doarpsbelang worden gedeeld.

Rioleringsplan Súd-West
De uitvoering van het regenwaterrioleringsplan Súd-
West is inmiddels gestart. Ten westen van het bosje aan
de Singel is een regenwateropvang gepland. Bij de inrich-
ting van de oevers wordt Doarpsbelang betrokken, even-
tuele ideeën kunnen bij ons ingeleverd worden.

Woningbouw/maatschappelijk vastgoed
Op 8 december hebben we als Doarpsbelang een inven-
tariserend overleg gehad met adviseurs van de gemeente
over woningbouw en maatschappelijk vastgoed (scholen
e.d.) De verschillende opties voor woningbouw uit de
dorpsvisie zijn de revue gepasseerd. Wat betreft maat-
schappelijke accommodaties is vooral gewezen op sa-
menwerking binnen de Trynwâlden. Wat betreft de wo-
ningbouw komt de gemeente met stedenbouwkundige
adviezen voor de verschillende locaties, die weer met
Doarpsbelang worden teruggekoppeld. Over zowel wo-
ningbouw als maatschappelijk vastgoed komen nog
aparte sessies met de gemeente voor de hele
Trynwâlden.

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

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



Een extraatje in de portemonnee
Het afgelopen jaar zijn de prijzen voor energie en bood-
schappen fors gestegen.
De gemeente Tytsjerksteradiel heeft ons als Doarpsbelang
gevraagd om erop te wijzen dat er voor minima mogelijk-
heden zijn om de pijn enigszins te verzachten.
In de bibliotheek zijn ter inzage een aantal exemplaren
aanwezig van “Een extraatje in de portemonnee” met
hierin aangegeven de diverse regelingen welke er in onze
gemeente zijn.

Overige zaken
Als Doarpsbelang zijn we ook nog bezig met veel andere
zaken. Daar hebben we in de eerdere nummers van de
Einekoer al dingen over gemeld. Dit betreft onder meer
de verlichting bij het kunstwerk bij de boom in het cen-
trum, de sport- en speelvoorzieningen op de ijsbaan, de
extra AED’s bij de gymzaal en het bedrijventerrein
Gytsjerk, de landschappelijke inpassing van het bedrij-
venterrein Sanjesfjild en de inrichting rondom It Set (stei-
ger en bankjes). We kunnen hierover op dit moment
evenwel geen concrete nieuwe informatie over geven.
Maar in een volgende Einekoer hopelijk wel.
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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...
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Stap nu over!

Duurzaam 
met energie
door ons voor ons

• 100% gr

Veel Trynwâldsters gingen je al voor. Stap ook over naar onze lokale
energieleverancier Energie VanOns.
• Stroom en gas tegen een scherpe prĳs zonder stunts of verrassingen;
• De berekening voor jouw situatie is zo gemaakt op onze website;
• Overstappen is gemakkelĳk. 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 jaarlĳks een bedrag binnen dat besteed wordt in de Trynwâlden 
e.o. Dat noemen wĳ Mienskipsenergie. Meedoen? Kies op de website zelf waar 
Trynergie jouw bĳdrage aan besteedt.
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It Medsje 14 • Oentsjerk • (058) 844 88 04

NIEUWS VAN TRYNERGIE

TRYNERGIE HULDIGT 250e KLANT VAN DE
ENERGIECOÖPERATIE

Op 2 december bracht Trynergie een bezoek aan
zorgboerderij Moai Seldsum in Oentsjerk. De zorg-
boederdij is namelijk de 250e klant van de energie-
coöperatie, en dat moet natuurlijk gevierd worden!

Moai Seldsum is een zorgboerderij in Oentsjerk. Zij
bieden een thuis voor iedereen met een beperking.
Op Moai Seldsum zijn er activiteiten op het gebied
van wonen, werken, leren en beleven, gekoppeld aan
het buitenzijn, de dieren en de omgeving van de
boerderij. De verbinding met de natuurlijke omge-
ving heeft Moai Seldsum nu ook vormgegeven door
via Trynergie klant te worden bij Energie VanOns.
Trynergie heet ze van harte welkom als 250e klant! 

“Lokale duurzame energie past bij ons” zegt eigenaar
Attsje de Vries-van Gunst: “want wat je lokaal kan
kopen koop je lokaal, en dat geldt ook voor energie.
Voor ons is dat vanzelfsprekend”. 

Van links naar rechts eigenaren Attsje de Vries-van
Gunst, Thomas de Vries en Corien van der Linden 
van Trynergie

Oproep

Bezorger gezocht!!!

Ben jij, of uw zoon/dochter op zoek naar een bijbaan-
tje?? Zoek dan niet verder! Wij de redactie van de
Einekoer zijn op zoek naar [een] bezorger[s] voor de
Einekoer. Ons blad komt om de maand uit, totaal 6 x
per jaar. 

Dus ben jij ouder dan 14 jaar en wil je om de maand
wel een zakcentje verdienen, meld je dan aan! Je mag
ons mailen: einekoer.gytsjerk@gmail.com 
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Notenpasta’s, noten 
en zuidvruchten

Kloosterman
Reform- en Natuurvoeding

R. v. Nautaweg 35, Gytsjerk
058 - 256 12 82

Iedere dag ‘Burgerschapsonderwijs'
Allereerst nog alles wat wenselijk is voor 2023!
In de nieuwe Wet Burgerschapsonderwijs (vanaf augus-
tus 2021 wettelijk verplicht om dit te geven op scholen)
staat dat leerlingen moeten leren over basisvaardighe-
den van de democratische rechtsstaat.

De focus ligt op acht basiswaarden:
Vrijheid van meningsuiting✓
Gelijkwaardigheid✓
Begrip voor anderen✓
Verdraagzaamheid✓
Autonomie✓
Verantwoordelijkheidsbesef✓
Het afwijzen van onverdraagzaamheid✓
Het afwijzen van discriminatie✓

Bovenstaande houdt in dat de cultuur in school dusdanig
is/moet zijn dat leerlingen op een veilige wijze hun ‘bur-
gerschapsvaardigheden’ met elkaar kunnen oefenen en
dat onze meesters en juffen (én andere opvoeders) deze
waarden voorleven. Burgerschap wordt bij ons op school
(zoals op vele scholen) niet gegeven als apart vak maar
is verweven in het hele onderwijsprogramma. Met als
basis respectvol met elkaar omgaan.

Wij noemen hieronder een paar voorbeelden van
Burgerschap op onze school. Alle kinderen gelijke kansen
geven is een mooie uitdaging, maar is niet alleen een op-
dracht van het onderwijs. De verbinding tussen o.a. de
thuissituatie, de omgeving, het dorp, het verenigingsleven
en maatschappelijke organisaties zijn hierbij belangrijk.

Enkele voorbeelden van Burgerschap op Thrimwalda:
Iedere schooldag gaat rond 8.25 uur de bel. Iedereen✓
wordt begroet en de kinderen van groep 1 en 2 gaan
dan samen met de juf (fen) naar de klas. Kinderen van
groep 3 t/m 8 gaan bij hun ‘eigen’ buitendeur staan,
waar meester of juf de kinderen naar binnen laat gaan.
Alle kinderen ‘leren’ op zulke momenten rustig naar
binnen te gaan, te begroeten, hun voeten te vegen en
hun jas/tas netjes aan de kapstok te hangen.

De peuters worden iets later door de ouders naar bin-✓
nen gebracht, maar ook daar staat de juf bij de deur.
In groep 1/2 en groep 5/6 wordt door een vakleer-✓
kracht wekelijks GVO (Godsdienstig Vormings -
onderwijs gegeven). In groep 3/4 en groep 7/8 is
wordt wekelijks door een vakleerkracht HVO
(Humanistisch Vormingsonderwijs) gegeven.
Aan het begin van het schooljaar worden de school-✓
regels met de kinderen besproken (deze staan vast).
Iedere groep maakt daarna samen met de leerkracht
klassenregels (worden democratisch vastgesteld).
Deze regels worden ondertekend door de kinderen,
leerkracht en de directie en vervolgens zichtbaar op-
gehangen in de klas.
Eén keer in de twee jaar (het andere jaar kinderen/ -✓
ouders de Ichthusschool) maken kinderen en een vol-
wassene het oorlogsmonument bij de kerk in Gytsjerk
schoon. De 'geschiedenis’ rondom dit oorlogs -
monument wordt in de klas besproken. (De beide
 basisscholen uit Gytsjerk hebben dit monument ge-
adopteerd).
Als school nemen wij deel aan het dorpsfeest✓
 (wanneer dit niet tijdens de schoolvakantie is).
Himmeldei, samen met kinderen, ouders, leerkrach-✓
ten en dorpsbelang zorgen wij met beide scholen uit
ons dorp in de herfst voor een schoon Gytsjerk.
In oktober/ november worden door ouders van✓
school en/of bewoners uit Gytsjerk de fietsen van alle
kinderen gekeurd. Het op een veilige fiets deelnemen
aan het verkeer is een verantwoordelijkheid van ou-
ders, op deze manier ‘ondersteunen’ wij dit als
school.  De verkeerscommissie van school organi-
seert deze keuring en Veilig Verkeer Nederland levert
de materialen.
Wij hebben een leerlingenraad, deze bestaat uit leer-✓
lingen van groep 6,7 en 8 (uit iedere groep twee kin-
deren). Deze leerlingenraad heeft één keer in de zes
weken overleg met de adjunct-directeur over ver-
schillende onderwerpen die betrekking hebben op
school.
Kerstkaarten maken, met daarop een kerstgroet en✓
bezorgen bij de buren van school.
En.......afgelopen december hebben de kinderen van✓
groep 5 t/m 8 een kerstconcert gegeven in
Heemstrastate voor de bewoners rondom
Heemstrastate en andere belangstellenden.

Burgerschap is een maatschappelijke opdracht. School is
een prachtige plek om dit te ‘oefenen’, maar ook de thuis-
omgeving, sportclubs etc. De uitdaging voor ons als op-
voeders is om te kijken wat kinderen nodig hebben (en
soms ook wij) om een goed en volwaardig burger te zijn
en te blijven.

Team OBS Thrimwalda
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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

Hier had Uw advertentie
kunnen staan?

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

Als ik 30 jaar ben, dan…
De Einekoer bestaat dit jaar alweer dertig jaar. Dat bete-
kent dat de dorpskrant ouder is dan dat ik zelf ben. Wow.
Dertig jaar, dat is wel een mijlpaal. Er kleven ook een aan-
tal clichés aan. Het leven begint immers “pas” bij dertig.

Hoe kijkt de jeugd in ons dorp daar tegenaan? Hoe den-
ken zij erover, die dertigjarige leeftijd? Ik ben op bezoek
geweest bij Mex en Luc. Deze twee broers hadden goed
nagedacht over de vraag: “Als ik 30 ben, dan…”.

Mex (5 jaar)
Mex zit in groep 2 van de basisschool. Zijn beste vrienden
zijn Mink en Boyd. Mex eet het liefst pizza en zijn hobby’s
zijn knutselen met strijkkralen, tekenen en voetballen
met Luc.

Hoe denk je dat jouw leven eruit ziet als je 30 jaar
oud bent?
Als ik 30 ben, dan ga ik niet meer naar school, want dan
ben ik al papa. Dan werk ik bij de politie. Met mijn broer,
Luc, woon ik later in een boothuis. Het boothuis heeft
twee hele grote bubbelbaden, een binnen én een buiten!
Ook hebben wij een huisdier, een konijn dat bij ons in het
boothuis mag wonen. 

En hoe zit het met jouw lievelingseten, beste
vrienden en hobby’s?
Als ik zo groot ben, ga ik elke dag pizza eten! Mink en
Boyd komen dan ook elke dag langs in mijn boothuis,
want dat zijn dan nog steeds mijn beste vrienden. Mijn
hobby’s zijn dan tekenen, zelf paprikachips eten en
 autorijden. Autorijden doe ik wel omstebeurt met Luc,
want we hebben dan samen een auto.

Mex, wat wil je graag zeggen tegen mensen die al
30 jaar (geweest) zijn?
Geef altijd een cadeautje als iemand jarig is, ook al is die-
gene al 30 jaar.

Luc (10, bijna 11 jaar)
Luc zit in groep 7 van de basisschool. Zijn beste vriend is
Kristan. Het lievelingseten van Luc is kaasfondue (met
nachochips). Zijn hobby’s zijn Warhammer beeldjes ver-
ven, voetballen en gamen.

Hoe denk je dat jouw leven eruit ziet als je 30 jaar
oud bent?
Hopelijk heb ik dan een baan. Ik wil hetzelfde worden als
papa en iets in de ICT doen. Als ik 30 jaar ben, woon ik in
Gytsjerk of in Hurdegaryp, maar misschien ook nog wel
bij papa en mama. Als het maar een gewoon huis is.
Wanneer ik op mezelf woon, dan heb ik als huisdier een
hagedis.

En hoe zit het met jouw lievelingseten, beste vriend
en hobby’s?
Ik weet niet wat mijn lievelingseten is als ik 30 jaar ben.
Misschien wordt het wel stamppot boerenkool! Ik weet
zeker dat ik kaasfondue dan ook nog steeds lekker vind.
Mijn beste vriend, Kristan, is als ik 30 ben ook nog steeds
mijn beste vriend. Hopelijk ben ik dan nog steeds
Warhammer beeldjes aan het verven, aan het voetballen
en aan het gamen.

Luc, wat wil je graag zeggen tegen mensen die al
30 jaar (geweest) zijn?
Ga niet roken, want dat is niet goed voor je!

In de volgende uitgave van de Einekoer kijken we met
twee dorpsgenoten terug op toen zij dertig jaar waren.
Zouden er veel dingen veranderd zijn ten opzichte van
toen?

Marlies Hansma

  

  

  

OND EN LEKKER MAKKELIJKLEKKER, GEZ

Maaltijdservice
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Warme maaltijden bij u 
thuisbezorgd;

Ideaal als tijdelijke oplossing, 
een aantal dagen per week of
gewoon iedere dag; 

Dagelijks vers voor u bereid;

7 dagen per week.

ve onndd * ti be rggdd * olloopp ar atiee

We rijden dagelijks tussen de middag een route 

door Oentsjerk, Aldtsjerk, Mûnein, Gytsjerk, 

Ryptsjerk Tyytsjerk.

Vooor vrijblijvend meer informatie of uw aanmelding 

belt u met Veera van der Beek: 06 - 53 22 71 31 of

stuur een e-mail: info@catering-experience.nl

V

Off schuif tussen de 
middag bij ons aan 

voor de warme maaltijd
het eetcafé in Heemst

State te Oentsjerk!
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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

OAN IT WURD: JACQUELINE FOURNIER

Jacqueline heeft besloten te stoppen met haar werkzaamheden voor De Einekoer. Ze heeft vorig jaar een stamcel-
transplantatie ondergaan en ook al is de operatie goed verlopen: ze is nog steeds zeer vatbaar voor ‘van alles en nog
wat’ en heeft bovendien erg weinig energie. Kortom, tijd om er een punt achter te zetten. 

Wanneer ben je bij De Einekoer gekomen?
In 2014. Naar aanleiding van een oproep, er was be-
hoefte aan nieuwe redactieleden. Waarom niet, dacht ik,
en zo is het gegaan. Carolien Rijpma kwam ook in die pe-
riode bij De Einekoer en zij werd penningmeester. Dat is
niks voor mij, ik doe de notulen wel, zei ik en het zetten
en de correcties ben ik ook gaan doen. Op een ‘mieren-
neukerige manier’; de tekst werd door mij tot op elke
punt en komma doorgenomen en verbeterd. Cijfers van
1 t/m 10 bijvoorbeeld moesten worden geschreven. Een
tot en met tien, dus. En nooit - zoals nu - mocht een zin
met ‘En’ beginnen. 
Het woord skriuwster zorgde ook nogal eens voor ver-
warring, want dat betekent notulist in het Nederlands en
niet schrijfster.

Maar je schreef wel stukjes in De Einekoer!
Ja, dat vind ik erg leuk om te doen. Ik ben wat dat betreft
wel wat apart. Ik wil niet dat het een vaste rubriek is,
maar losse op zichzelf staande stukjes. De lol is dat de
mensen het liefst zelf uitzoeken waar het over gaat. Ik
zoek daar dan zelf foto’s of plaatjes bij. 

Heb je bij een krant gewerkt vroeger?
Nee joh, ik heb in het onderwijs gewerkt. Na twintig jaar
ben ik daar uitgestapt. Ik ben gescheiden en was een tijd
depressief. Ik ben weer uit dat dal geklauterd en sinds-
dien doe ik vrijwilligerswerk. Mijn zoon woont in
Leeuwarden en mijn dochter in het midden van het land
en ik heb twee kleindochters. 

Wat voor vrijwilligerswerk was dat?
In Bennemastate (kleinschalig wonen voor dementeren-
den) verzorgde ik muziekmiddagen voor de bewoners;
klassieke muziek, jazz, volksliedjes, afgestemd op de sei-
zoenen. Meezingen, dansen, alles was mogelijk. Dat heb
ik zeven jaar gedaan. 
Ik werkte ook als vrijwilliger in het archief van het
Streekmuseum Burgum en verzorgde tentoonstellingen
met werk van Jaap Rusticus en foto’s van Douwe Franke.
Verder heb ik met veel plezier gewerkt aan de nalaten-
schap van Hendrik Bulthuis. Hij was kapper in Burgum,
maar ontwierp in zijn vrije tijd - we spreken nu over de
jaren ’30 van de vorige eeuw - een eigen zeilboot, de BM-er.

De man was technisch slim en zeer goed onderlegd.
Allerlei documentatiemateriaal heeft hij nagelaten en
daar is een tentoonstelling van gemaakt. Speciaal voor
die expositie is er nog een oude BM-er is gerestaureerd.
Weet je wat die afkorting betekent trouwens? BM?
Burgumer Mar, Bergumer Meer. 

Kriskras door het land
Mijn ouders waren buurjongen
en buurmeisje van elkaar, in
IJmuiden-Velzen. Mijn vader
was Vrijzinnig predikant in de
Nederlands Hervormde Kerk
en mijn moeder werkte mee,
de zondagsschool en was voor-
zitter van diverse verenigingen
binnen de kerk. Om de vijf jaar
zo ongeveer gingen ze verhui-
zen. Dan liet hij zich weer
 ‘beroepen’ in een andere ge-
meente. 

Meestal was er dan gedoe binnen de gemeente, hij was
een eigenwijs mannetje. Dus mijn oudste zus is geboren
in Sluiskil Terneuzen, mijn broer in Harkstede, de vol-
gende zus in Goor (in oorlogstijd) en ik ben verwekt in
Zeeuws-Vlaanderen en geboren in Goutum. Via
Bovenkarspel zijn we in Tilburg terechtgekomen. Daar
ben ik naar de middelbare school geweest, eind jaren ’60.

Goutum, 5 jaar oud

zeiljachtje Notedop BM 131 uit 1931 na restauratie in het
Streekmuseum, met restaurator Jack Brans
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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

Ik heb er een jaar op de Kunstacademie gezeten, MO-A
tekenleraar, maar ik was niet goed genoeg helaas.
Achteraf bekeken, had ik beter over kunnen stappen op
MO-A handenarbeid maar ik koos voor de Pedagogische
Academie (PA). In Friesland, in de buurt van mijn zus. Ik
wilde koste wat het kost weg uit Tilburg. Daar heb ik me
nooit thuis gevoeld. 

Nog één vraag: waar komt jouw achternaam
eigenlijk vandaan? 
Mijn oom heeft het uitgevogeld, hij is met zijn zoektocht
gekomen tot het eind 18e eeuw in Noord-Frankrijk
(Tournai/Doornik) bij gewoon volk; kruiers, arbeiders. Een
van de jongens van die familie zat in het leger van
Napoleon, op weg naar Rusland. Hij was klein en daarom
heel geschikt als voltigeur. Dat is iemand die achterop
een vijandig paard springt en dan de ruiter keelt. De helft
van de soldaten van Napoleon keerde niet terug, maar hij
wel. Hij besloot, toen België onafhankelijk werd, naar
Nederland te vertrekken. Hij kwam terecht in Harderwijk.
Zijn naam: Armand André Ghislain Fournier. De meeste
Fourniers in Nederland zijn allemaal familie van elkaar.
Er is ook nog een familie afkomstig uit Canada.

Amarens Hibma

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)

Doe je best, zet ‘m op. Het kost misschien wel wat aan
moeite, inspanning of geld. Maar als het goed gaat, heb
je ook wat! Gaat het goed met je, of valt het tegen, valt
het niet mee, al die inspanning? Ben je teleurgesteld? 
Ja, ik kan me er wat bij voorstellen, nu mag je ook niet –
aaisikjen – 

Het is verboden en dat had je net nodig om je zinnen
even helemaal te verzetten. Niet meer denken aan die
nare rokershoest, die zwembandjes om je middel, die
lange moeilijke klim de trap op, die lege plek naast je. 

Máárrr…. er is heugelijk nieuws; er gaat wat gebeuren met
het centrum van Giekerk!! Dat moet je toch weer optimis-
tisch maken, zo optimistisch dat je ook zelf initiatieven
neemt. Hopelijk krijg je van je lief een aardigheidje of
van je stille aanbidder. Maar mocht dat niet het geval zijn,
dan raad ik je aan om op Valentijnsdag, gratis knuffels uit
te delen op het parkeerterrein, bij de supermarkt. Nu kan
het nog, volgend jaar misschien niet meer. Nog beter, ik
hoop voor je dat je volgend jaar helemaal geen goede
voornemens nodig hebt. 

Dat je maar vaak geknuffeld wordt, ook op andere dagen
dan Valentijnsdag.

Alde koer

Eind december stond er een grote rij mensen bij de
 artsenpraktijk. Nog gauw medicijnen halen voor het
nieuwe jaar. Nu zijn we al een stukje 2015 in. We bekijken
of we onze zorgverzekering nog zullen bijstellen. We be-
steden aandacht aan onze gezondheid, ons lichaam. We
hebben goede voornemens gemaakt.

Stoppen met roken? Afvallen? Naar de sportschool gaan?
Een partner zoeken? Er worden cursussen aangeboden,
preparaten en supplementen. Lidmaatschappen en abon-
nementen, profielen op een website zetten.
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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

oningHeeft uw w

ngVloeren           Gordijnen           Zonwerin
Alles onder één dak, ook voor particulieren!

Mmmm 
dat is lekker!

Lekker eten!

Gado Gado

Maak per persoon een bord vol groenten klaar.

Bijvoorbeeld:
Een handvol Chinese kool in reepjes of ijsbergsla.•
Komkommer in halve maantjes.•
Geraspte wortel of in reepjes gesneden.•
Beetgare sperziebonen, taugé.•

Of andere groenten die je lekker vindt gekookt of rauw.

Een gekookt ei of saté.•

Doe satésaus over een gedeelte van de groenten.
Bestrooi dit met seroendeng en stukjes kroepoek.
Seroendeng= geroosterde kokos met pinda’s.

Eventueel aanvullen met gekookte rijst.
Je kunt het zo uitgebreid maken als je zelf wilt.

Lekker eten

Valentijnsconcert De Bazuin Oenkerk
(o.l.v. Jaap Musschenga)

Brassband De Bazuin Oenkerk organiseert zaterdag
11 februari a.s. haar jaarlijkse Valentijnsconcert in De
Lawei te Drachten. Dit terugkerende evenement is
muzikaal gezien het hoogtepunt op de agenda van de
vereniging. Dat vraagt natuurlijk om groots uit te pak-
ken en het publiek te trakteren op een spetterend op-
treden! Hoe? Door naast het instuderen van een
prachtig muziekprogramma óók een topartiest te
strikken. Te gast op het aankomende Valentijns -
concert is ‘The Dutch Queen of Soul’: Shirma Rouse!

Bestel nu je kaarten voor een hartverwarmende
concertavond!
De Bazuin Oenkerk nodigt u van harte uit voor een
veelbelovende en vermakelijke avond vol gevari-
eerde muziek. Geschikt voor zowel muziekliefheb-
bers in het algemeen als ook de echte brassbandken-
ners onder ons. Alvast een voorproefje van het
Valentijnsconcert? Bekijk de laatste editie via de QR
code. 

Het Valentijnsconcert is hét gezellige avondje uit met
vrienden, familie of kennissen! Kaarten bestellen? 
Ga dan snel naar www.debazuinoenkerk.nl



februari/maart ’23                                                           Einekoer Gytsjerk                                                                                                 17

Gytsjerk destiids / Ljouwert froulju , de popelier en de Dútsers

Oan de Canterlânswei tusken de tsjerke en de brêge lei in mânske popelier oer de wei.

It sil likernôch ein jannewaris 1945 west ha, dat fanút
Ljouwert acht froulju mei hânkarren op Gytsjerk ôfsetten
Om oan branje te kommen, ha hja doe ien fan de dikste
en langste popelieren oan de Canterlânswei omseage.
It wie fansels yn it algemien ferbean samar beammen te
roaien,mar honger en kjeld makken dizze froulju driest.
Dochs wie it in hiel weachstik.
De popelier oan de Canterlânswei foel dwers oer de dyk
en kearde elk dy’t der lâns woe. Meidat earst alle tûken
der ôf kamen, soe de stam yn stikken.
Wylst de froulju dermei dwaande wiene, stoppe der in
stikmannich Dútse motorriders mei dêrûnder in sydspan-
motor.
Se moasten der lâns, mar dat koe fansels net. De mannen
waarden doe ôfgryslik lilk en rachten en skelden op de
froulju. Mar hoe lilk se ek wiene, de Ljouwertsters wiene
as in pûn moal sa rêstich en seagen gewoan troch. 
Doe’t dat dien wie, moasten de stikken stam der ek noch
wei. Ien fan de froulju sei doe: “Eh ju raas niet su, ast der
langs wist, must mar even helpe met wegduwen.”
En wrachtich, dat barde.

De motorriders stapten ôf en holpen mei de stammen
oan de kant te rôljen. Efkes letter rieden de Dútsers mei
lange en swarte Dútse gesichten oer de Canterlânswei
fierder rjochting Ljouwert.
De froulju koene harren bút hâlde en fan de Dútsers ha
hja neat wer wat heard. 

Dirk Laverman

De Dútsers kinne net fierder



Plaatjesalbum Historisch Trynwâlden

Eind september 2022 heeft Albert Heijn Gytsjerk in sa-
menwerking met de Stichting Cultureel Erfgoed
Trynwâlden een plaatjesboek over Historisch Trynwâlden
uitgegeven. Dit in het kader van het 25-jarig jubileum
van onze stichting. Het is een groot succes geworden.
Ruim 2500 boeken werden door de inwoners van de
Trynwâlden in ontvangst genomen. Het sparen van de
216 plaatjes kon beginnen. Prachtig om te zien hoe dit in
de Trynwâlden en ver daar buiten leefde. Jong en oud
was er mee bezig. Zelfs de thuiszorg leefde met haar
cliënten mee. Als iemand niet in de gelegenheid was om
zelf naar de winkel te komen, dan was er altijd wel ie-
mand in de buurt die er voor kon zorgen dat het boek vol
kwam. Er werd zelfs gespaard voor familieleden in het
buitenland en voor leestafels in bejaarden- en verzor-
gingshuizen. De koffieochtenden met een ruilbeurs in
Oerein te Aldtsjerk werden nog nooit door zo veel men-
sen bezocht. 

Nu de actie is afgelopen en ook de ruilgelegenheden
voorbij zijn, heeft Tjeerd Castelein van Albert Heijn een
grote hoeveelheid overgebleven plaatjes aan de
Stichting Cultureel Erfgoed Trynwâlden geschonken. We
doen een oproep aan diegenen die niet in de gelegen-
heid waren om het boek te vullen, zich bij ons te melden.
Iedereen kan bij ons het boek alsnog compleet maken.
Ook lege boeken zijn bij ons heel welkom, er zijn nog
plaatjes genoeg.   

Ook voor onze stichting is dit boek een groot succes ge-
worden. De historie van ons mooie Trynwâlden is bij
velen onder de aandacht gebracht, dit zowel in tekst als
met foto’s. Bij de stichting kwam zelfs de vraag binnen
om een 2e uitgave te plannen. We hebben nog genoeg
fotomateriaal in ons bezit, maar alle hoogtepunten van
onze mooie Wâlden staan al in dit exemplaar. Dus een
nieuwe uitgave zal altijd minder gewaardeerd worden.
Bovendien is het monnikenwerk om zo’n boek samen te
stellen, maar wie weet… Overigens moeten we nog iets
recht zetten. In de tekst bij sticker 49 staat een verkeerde
straatnaam: Rinia van Nautaweg moet Canterlandseweg
zijn.  

In ons archief in Heemstra State is elke woensdagmor-
gen, van oktober tot april, tussen 9.00 en 11.00 uur, ie-
mand van de stichting in aanwezig. Ook voor archiefraad-
pleging. Mocht u nog foto’s of ander materiaal in uw bezit
hebben dat interessant is voor ons, neem dan contact
met ons op. Voor vragen of afspraken kunt u eventueel
contact opnemen met de secretaris van de Stichting
Cultureel Erfgoed Trynwâlden: Hedzer de Jong, tel. 0519
769 013.

Stichting Cultureel Erfgoed Trynwâlden 
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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

Oproep

Vele handen maken licht werk! 

Wij als redactie zouden heel graag nog een lid willen
toevoegen aan ons team. Elke maand komen we 1x
samen en bespreken we alle binnengekomen kopij
onder het genot van een bakje koffie. 

Kun jij goed omgaan met een computer, beheers je de
Nederlandse en/of Friese taal, wees dan welkom!! 
Je mag ons mailen: einekoer.gytsjerk@gmail.com
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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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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.

Watersporters van Gytsjerk

Beste kleine watersporters allereerst een goed vaar-
seizoen toegewenst. Gedurende de maanden februari
t/m april is het goed om eens te kijken naar jouw boot
voor onderhoud of zelfs naar een ander exemplaar en
natuurlijk je eigen conditie wat verbeteren. Denk ook
eens na of je misschien iets samen met anderen wilt
gaan doen, samen een tochtje varen bijvoorbeeld. Ik
kan, indien je daar behoefte aan hebt, deze vermel-
den in de nieuwsbrief. 

Aan de andere kant zijn wij met verbeteringen van
vaarroutes bezig. Samen met verschillende roei, kano
en supverenigingen en de Toeristische Kanobond en
Stichting Wetterwalden Butenfjild is een brief naar
de Marrekrite verzonden om de aanlegsteigers voor
ons als roeier, kanovaarders en suppers geschikter te
maken. Hierbij is tevens een ontwerp gestuurd waar-
mee wij als kleine watersporters mee uit de voeten
kunnen. Daarnaast is een inventarisatie gaande van
wie is eigenaar van welk water zodat we daarmee in
overleg kunnen over het onderhoud en daarmee de
toegankelijkheid voor ons te vergroten. Wist je dat
bijna 10% van de watersporters behoort tot de groep
roeiers, kanovaarders en suppers en deze groeiende
is. Ook gaan we onderstussen door met het opnieuw
in kaart brengen van routes en zo mogelijk uitbrei-
ding daarvan voor genoemde doelgroepen. De vol-
gende keer wat suggesties van vaarroutes in onze
omgeving.

Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen sturen dan even
een mail naar Wim de Haan:
Wimtzdehaan@hotmail.com

Toanielferiening Sabeare speelt
‘Magyske Nonsens’

Na twee jaar van stilte en niet mogen optreden staan
nu alle seinen weer op groen! Dat is natuurlijk erg
goed nieuws en Sabeare maakt daar meteen gebruik
van! De voorbereidingen zijn in volle gang;
Er wordt inmiddels volop gerepeteerd, het decor is
ontworpen, de kleding wordt uitgezocht, licht en ge-
luid zijn geregeld, de locatie is vastgelegd en de data
zijn bekend!

Toanielferiening Sabeare speelt Magyske Nonsens op

Vrijdag 14 april en zaterdag 15 april
Vrijdag 21 april en zaterdag 22 april

In Pro Rege in Oentsjerk. 
Aanvang alle avonden om 20.00 uur

Waar gaat het over? Om alvast een tipje van de sluier
op te lichten: Wat is er aan de hand met de Magiër?
Is wat hij doet Nonsens of kun je dat woord ook an-
ders uitleggen? Of heeft Magysk helemaal niets met
een magiër te maken? Gaat het over liefde, of juist
onbeantwoorde liefde? Of zou het haat en nijd zijn?
Loopt het goed af, of juist niet, of niet voor iedereen?

Veel vragen die we allemaal gaan beantwoorden in
April. We zien jullie na twee jaar graag weer in Pro
Rege! In de volgende dorpskrant volgt meer info.

Als het je leuk lijkt om ons te helpen de voorstellin-
gen te organiseren of wil je op de uitvoeringsavon-
den iets doen? Neem vooral contact op! Het enige
wat je nodig hebt is enthousiasme.

  Toanielferiening Sabeare; Like ons! Hier gaan we
in april ook vrijkaarten verloten.

  Of stuur een mail: toneelsabeare@outlook.com
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blijf vragen
blijf lezen
blijf kijken

tentmoeblijf on
blijf leren

INGEZONDEN STUK

Wit vel papier
Daar zit ik dan, gebogen over een leeg vel wit papier.
Misschien herken je het wel, woorden die niet willen
komen… Onderwerpen genoeg, zou je zeggen, maar af en
toe is het warboel in mijn hoofd.

Teveel tegelijk willen doen en ja, er staan aantekeningen
op een kladpapiertje. “Denk hier aan” of “haar wil ik nog
even bellen”. Teveel rommel in het brein en het geheu-
gen laat je ook af en toe in de steek. Er ligt iets op het
puntje van je tong en… Nee, je komt niet meer op wat je
wilde zeggen. Helaas komt dit vaker voor naarmate je
ouder wordt. 

Maar wanneer noem je iemand oud? Als je zegt: “Ik ben
nu 72, maar voel me nog maar 40.”? Of een confrontatie
met een geboortejaar, tjee wat wordt ik oud. Waarom pra-
ten mensen zo onduidelijk, ik ben toch niet doof?!

Vroeger zag je nauwelijks oudere mensen. Weet u dat in
1900 er nog maar 10 honderdjarigen waren? In 1950
waren het er 40, in 1997 waren het er 1000 en in 2022
wel 2500 honderdjarigen. Iedereen wil oud worden, maar
het niet zijn. Misschien kent u de prenten van Marius van
Dokkum en daarmee de stereotypen in het straatbeeld
van toen: vrouwen in regenjas en permanentje, bescher-
mend met een doekje of plastic regenkapje. Moderne
vrouwen lopen in sportieve kleding van de ANWB het
Pieterpad en gaan naar de 50-plus beurs aldaar, een vol-
gende mooie reis te plannen met caravan of camper.  

Wat ook veranderd is, zijn de vernoemde namen. Je weet
wel, de herkenning door te zeggen: “Dat is Pieter van
Douwe en Lutske.”. Over een aantal jaren weten we niet
meer waar Brechtje, Teuntje, Sietske of Wikje zijn geble-
ven. Ze zijn ingewisseld door Samantha, Noah, Finn, Sem
en Milan.

We worden steeds ouder door goede voeding, de medi-
sche wetenschap en betere leefomstandigheden. Wat is
oud? Oud zijn de anderen. Kort geleden was ik aanwezig
bij een lezing over dit onderwerp door Douwe Draaisma.
Daar maakte iemand een opmerking: “Jeetje, ik zie alleen
maar grijze koppen om me heen.”. Ja, dat is dan een
enorme confrontatie met je eigen leeftijd.
Ouderdomsklachten moeten zelfs een jonge uitstraling
hebben. “Zeg hoe gaat het met je?” “Oh heb jij dat ook?
Ja, ik ook, maar we gaan door hoor! Veel plezier van-
daag.”. Misschien is dat het bagatelliseren van een kwaal,
maar we gaan door.

Draaisma heeft het over een prospectief geheugen: het
vermogen om een voorgenomen handeling op een later
tijdstip te herinneren, vooruit denken. Je kunt je geheu-
gen trainen, door goed slapen, goede voeding een slim
dieet van met veel omega-3-vetzuren, bestaande uit bij-
voorbeeld zalm, walnoten en kiwi’s. Wees sociaal!
Onderzoek toont namelijk aan dat het voeren van een ge-
sprek ons brein stimuleert. Sociale interactie is dus ont-
zettend belangrijk, niet alleen voor ons geluk en vermin-
dering van stress, maar dus ook om ons geheugen te
trainen. Omring jezelf daarom met vrienden en sociale
connecties. Ga naar buiten, beweeg (voor zover dit kan),
want het geeft je kalmte en rust. Ook lezen in je luie stoel
houdt je brein in actie en wie weet, misschien kom je dan
sneller op je antwoorden.

Weet dat je niet de enige, vergeetachtige mens bent. We
zijn met velen, vat het niet al te ernstig op. Af en toe roe-
pen we gezamenlijk bij een hapering in ons brein: “Sorry,
Senioren Moment!”.

Ik wens jullie nog veel heldere momenten.

WK

Bûsboekje

De Bazuin Oenkerk

Valentijnsconcert
Zaterdag 11 Februari om 20.00
Waar: De Lawei Drachten

Dorpsbelang
Algemene ledenvergadering 
Woensdag 26 April om 19.30
Waar: De Bibliotheek

Utfiering Sabeare
Sabeare spilet Magyske Nonsens
Vrijdag 14 April en Zaterdag 15 April om 20.00
Vrijdag 21 April en Zondag 22 April om 20.00
Waar: Pro Rege

De bieb:
Maandag:                      13.30- 20.30 

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

Ontmoeten & Advies
Donderdag van 14.00 - 16.00 koffiemiddag
Vrijdag `ontmoeten & zelf doen’ van 10.00 -13.30
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Website ontwikkeling & online marketing

Online kansen 
benutten?

Rinia van Nautaweg 3k • Gytsjerk
06 389 19 473 • info@basticom.nl

www.basticom.nl
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Duurzaam tuinieren met de Singelwrotters 

Gytsjerk heeft een erg mooi tuincomplex aan de Singel.
Die tuin heeft een cultuurhistorische betekenis en draagt
bij aan het landschappelijk aanzien van het dorp. Er zijn
bijna 80 leden. Er wordt door de Singelwrotters getui-
nierd, maar ook hard gewrot aan de compostbult, pluk-
tuin voor bessen, clubgebouw, paden, braakliggende per-
celen en opruimen van het plasticafval. 

Reeën vreten de tuin kaal 
Er doen zich nu situaties voor die om investeringen
 vragen. Er leven veel reeën rondom het dorp. Wij zijn
 natuurlijk heel trots op die prachtige dieren, maar ze
springen over de te lage omheining en vreten de tuinen
kaal. Er moet er een hogere afrastering komen, met
groene aanplant. 

Droogte en wateroverlast 
We hebben op de tuin steeds meer last van zowel water-
overlast als droogte. Enkele jaren geleden stond de tuin
blank in de winter en is de drainage vervangen. Nu zijn
de waterpompen aan de beurt die bij droog weer steeds
meer nodig zijn en aan vervanging toe zijn. 

Crowdfunding 
De kosten voor het hek en vervanging van de pompen
 inclusief de benodigde arbeidstijd zijn begroot op
€ 10.000,-. Dit gaat de financiële draagkracht van de
 vereniging ver te boven. Er wordt voor gespaard, subsidie
en steun gevraagd.

U kunt ons financieel helpen door een bedrag over te
maken op onze rekening NL83 RABO 0362 7172 57 van
de Volkstuin Vereniging Singelwrotters in Gytsjerk. 

Dat kan ook met deze QR code. Probeer het maar! 
Bij voorbaat dank. 

Bodembeheer
Maandagavond 6 februari is er om 19:30 uur een avond
over duurzaam bodembeheer. Durk Fokkens - oud
Gytsjerker en Singelwrotter - verzorgt een informatieve
bijeenkomst. De kosten bedragen € 5,- per persoon in-
clusief consumptie. De avond is in dbieb aan de Simke
Kloostermanstrjitte 6. Deelname is ook mogelijk voor
niet-leden van de Singelwrotters, mits er nog plek is. 

Navraag bij:
Wim Haalboom of Marianne Dagelet (058 256 3518).

Singelwrotters in winterrust - foto: Johanna Procee 
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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

Trynergie

TERUGBLIK BIJEENKOMST SAMENDEWINTERDOOR,
19 NOVEMBER IN HURDEGARYP

De organisatie van www.samendewinterdoor.nu is
vrij kort voor 19 november tot stand gekomen. 
Naast het feit dat er veel initiatiefnemers en energie-
coaches aanwezig waren, hebben ook ca. 20 dorps-
bewoners gehoor gegeven aan de oproep in TWW.
Bovendien heeft wethouder Berber van Zandbergen
van gemeente Tytsjerksteradiel ons vereerd met een
bezoekje! Dat werd zeer gewaardeerd!

Het was leuk bedacht om met alle deelnemende
energiecoöperaties uit heel Nederland in één teams-
bijeenkomst te zitten en dit zichtbaar te maken. 
Er hadden zich ongeveer 100 energiecoöperaties op-
gegeven. Uiteindelijk hebben er ca. 60 -70 deelgeno-
men aan de bijeenkomst. 
Maar het ging natuurlijk om het onderlinge gesprek
en het uitwisselen van tips en ervaringen. 
Het tweede deel van de bijeenkomst kreeg een on-
gedwongen sfeer en er werden ervaringen uitgewis-
seld en afspraken gemaakt met de aanwezige ener-
giecoaches. 

Meer informatie van deze landelijke campagne en be-
spaartips zijn te vinden op 
www.samendewinterdoor.nu

Tips tegen sluipverbruik én andere bespaartips van
Milieu Centraal www.milieucentraal.nl/bespaartips. 

Heeft u vragen stuur dan een email naar
info@trynergie.nl

Tai Chi

Sinds het najaar 2021 worden er wekelijks op maan-
dag ochtend Qigong en Taijiquan (Tai Chi) les geven
in het Stania State Park, in de winter zijn de lessen in
Heemstra State.

Binnenkort starten er ook lessen in de avond in
Heemstra State, Taijguan en Qiqong zijn oefeningen
die door iedereen gedaan kunnen worden en de al-
gehele gezondheid bevorderen. Er worden rust, loop
sta, zachte rek en strek, en evenwichts- oefeningen
gedaan die je makkelijker leren bewegen. Je krijgt
meer rust en energie, een beter concentratie vermo-
gen en meer levensvreugde.

Het word al eeuwen lang beoefend om het lichaam
en geest soepel te maken en te houden.
Het zijn de bekendste oefeningen uit de Chinese
(Aziatische) gezondheidszorg. Het zijn praktische
oefeningen die iedereen overal en altijd kan doen.
Door het regelmatig doen van deze oefeningen gaat
u deze op den duur ook in uw dagelijks doen en laten
toepassen.

De Wuijtempel is een levensbeschouwelijk initiatief.
Er worden bijdrages gevraagd voor de trainingen. Om
het werk en de organisatie te kunnen laten voortbe-
staan.

Meer informatie via
www.wujitempel.nl
Info@wujitempel.nl
Tel 06 25 31 40 36
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Met de Omrin Afvalapp zorgen we samen voor
minder afval en meer hergebruik! Gebruik de app en werk

met ons aan een schone en
duurzame wereld. Doe jij ook mee?

Scan de QR-code

en download de Afvalapp

Al mijn afvalzaken
in één app

Lachen toch?
Soms zie ik haar fietsen en dan gaan mijn mondhoeken
automatisch al omhoog. Ik ontmoette haar bij een lach-
sessie in de plaatselijke kroeg. Of misschien werd het wel
lachtherapie genoemd. Het was in ieder geval een onder-
deel van de gezondheidsrace van de gemeente. Dat
maakte me nieuwsgierig. Vooral die combinatie gezond-
heidsrace en kroeg. Zou dat elkaar niet bijten? Maar er
zou vast gelachen kunnen worden. En dat is heel gezond,
zeggen de wetenschappers. Ik ernaartoe.

De groep deelnemers was gevarieerd. Ik schatte in dat
sommigen wel een lach konden gebruiken. De lachthera-
peute legde uit dat je hersenen geen onderscheid kun-
nen maken tussen nep lachen en echt lachen. Daar gin-
gen we mee aan de slag. Ik heb nooit geweten dat ik zó
raar kon lachen. En zo hard. Ik hoorde ook duidelijk het
verschil tussen mijn lachvarianten. Van echt nep tot echt
echt. En nep kon opeens overgaan in echt!

Na de lachsessie in de kroeg, zag ik haar opeens overal in
het dorp op haar fietsje. Zo leek het tenminste. En als we
elkaar zagen, zetten we allebei in met die hele harde nep
bulderlach. Tot een keertje of vijf. Toen was dat niet meer
nodig. Nu gaan mijn mondhoeken automatisch al om-
hoog, als ik haar in de verte zie. Lachen toch?

Dieuwke Kommerij

Lachen toch!
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zo      05-02-2023       09.30u     Ontmoetingskerk             I. Verburg                           Werelddiakonaat

zo      12-02-2023       09.30u     Aldtsjerk                            H. Vlasman                        fryske tsjinst
                                        10.00u     Heemstra State                G. v.d. Galiën                     

zo      19-02-2023       09.30u     Mariakerk Oentsjerk       P. v. Commenee                Avondmaal
                                        19.00u     Mariakerk Oentsjerk                                                    vesper

zo      26-02-2023       09.30u     Gytsjerk                              S. Bergsma                        
                                        11.00u     Wyns                                   S. Bergsma                        

zo      05-03-2023       10.00u     Aldtsjerk                            H. Vlasman                        

zo      08-03-2023       19.30u     Mariakerk Oentsjerk       A.B. Dijkstra                      biddag

zo      12-03-2023       09.30u     Ontmoetingskerk             H. Vlasman                        
                                        10.00u     Heemstra State                I. Verburg                           

zo      19-03-2023       09.30u     Mariakerk Oentsjerk       A.B. Dijkstra                      
                                        19.00u     Mariakerk Oentsjerk       A.B. Dijkstra                      vesper

zo      26-03-2023       09.30u     Gytsjerk                              H. Vlasman                        
                                        11.00u     Readtsjerk                         H. Vlasman                        

zo      02-04-2023       09.30u     Ontmoetingskerk             S. Bergsma                        Palmzondag

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 15 Februari, Woensdag 15 Maart

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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