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



FAN ’E REDAKSJETAFEL

Tige tank, Gerrit Damsma . . . .

De rubryk “Gewoanwei” fan Gerrit Damsma stiet no foar it lêst yn’e doarps-
krante. Achttjin jier hawwe wy genietsje kinnen fan prachtige ferhalen, en no wol Damsma der
graach mei ophâlde. Dat is tige spitich foar alle lêzers. Wat hawwe wy jo ferhalen altyd mei in so-
ad nocht lêzen. Ferhalen oer gewoane deistige dingen, oer earnstige ûnderwerpen, mar measten-
tiids snedich en smout brocht.

Damsma sit no net mear fêst oan’e tiidlimyt foar de
doarpskrante, mar ik kin my net yntinke dat er de pinne
net wer oppakke sil. Jo kenne fêst syn moaie boeken “De
beam fan belofte”, wêryn Boalsert en de Trynwâlden byi-
noar komme, en “Blinder, hasto de kaktus skeard?” mei
prachtige koarte ferhalen. Dat, wa wit. . . . . En hy bliuwt
fansels ek warber op syn folkstún. Wy winskje him – en al-
le oare túnkers – in goeie rispinge en in soad nocht en wil-
le op’e tún.

Út namme fan’e redaksje en fan’e lêzers sis ik Gerrit
Damsma tige, tige tank foar alle moaie ferhalen yn al dy
doarpskranten fan’e ôfrûne jierren!!

No’t de fertroude rubryk “Gewoanwei” weifalt, sykje wy
in opfolger. Binne jo ree om sa no en dan ris in stikje te

skriuwen foar ús doarpskrante, wolle jo dan eefkes kontakt opnimme mei ien fan’e redaksjeleden?

Sa stadichoan sykje in soad doarpsgenoaten alwer in moai fekânsjeplakje
op. In hiele noflike fekânsje tawinske.

Út namme fan’e redaksje,
Ljibbe Hoeksma
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Kopy kan voor elke 10e van de maand worden ingeleverd via
einekoer.gytsjerk@gmail.com

Rond de 1e van de nieuwe maand zal ’De Einekoer’ huis aan huis bezorgd worden.





Vergaderschema DB en inloopspreekuur
De eerstkomende bestuursvergaderingen van Dorpsbelangen zijn op woensdag 25 juni en 27
augustus 2014, in Brasserie De Canterlanden. De maand juli is het zomervakantie. Voorafgaand
aan de bestuursvergaderingen wordt tussen 19.30 en 20.00 uur een inloopspreekuur gehouden
waar u klachten, wensen of voorstellen aan het bestuur kunt voorleggen. Dat kan ook telefonisch of
per e-mail (zie boven). U hoort dan nader van ons.

Al eerder is bekend gemaakt dat onder het motto ‘bining’ in overleg met verenigingen, stichtingen,
evenementen en bewoners, de ontwikkeling van Gytsjerk actief wordt aangepakt. Dat geldt onder
andere ook voor het ontwikkelen van een nieuw centrum en ontmoetingsruimte. Wilt u daar meer
over weten, neemt u dan contact op met het secretariaat (zie boven)

Contributie
Zoals gewoonlijk wordt in de maand juni uw jaarlijkse contributie automatisch geïncasseerd. Het is
de bedoeling dat deze jaarlijkse bijdrage van € 4,-- op 28 juni 2014 van uw rekening wordt ge-
boekt. Dit jaar wordt het systeem omgezet naar uw IBAN banknummer met maar liefst 19 tekens.
Vooral voor rekeninghouders van de voormalige Frieslandbank kan het betekenen, dat de penning-
meester handmatig of via een ‘overstapservice’ uw nieuwe nummer moet invoeren. We hopen dat
het geruisloos zal verlopen. In september 2014 zal bij een 20 tal leden, die geen automatische in-
casso wilden afgeven, een kwitantie op hun deurmat vallen. Met uw contributie steunt u belangrij-
ke zaken, zoals AED, Sinterklaasintocht en niet te vergeten een belangrijke, jaarlijkse gift aan de
Einekoer. Fijn dat de 800 leden het werk van Dorpsbelang blijven steunen!

Aanmelding
De penningmeester en secretaris ontvangen regelmatig, bijvoorbeeld via kerkelijke organisa-
ties, verhuismutaties. Die worden op de PC in het ledenprogramma direct verwerkt. Wij roepen
een ieder op om verhuizingen en bijvoorbeeld ook overlijdensberichten aan de secretaris te mel-
den. Nieuwe leden zijn uiteraard ook van harte welkom. Ook buurtverenigingen of contactperso-
nen kunnen nieuwe leden of wijzigingen aan ons secretariaat door geven. Eén berichtje naar de
secretaris (zie boven) is voldoende.
Communicatie gaat het gemakkelijkst per mail: doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com. Nieuwe leden
ontvangen als welkomstgeschenk een prachtige kleurenfolder van Dorpsbelang. Op deze manier
blijft het ledenbestand ook up to date.
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BESTUURLIJK BEKEKEN
Vereniging voor Dorpsbelangen
Secretariaat: De Tille 13; tel. 06 417 456 80
E-mail: doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com
Bankrekening Dorpsbelangen Giekerk: 32.09.76.254



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

E. Posthumastrjitte 20 9061DC GIEKERK
Tel. : (058)2562320 • Fax: (058)2561795 • E-mail: wassenaar-administraties@planet.nl

KINDEROPVANG OP DE BOERDERIJ
(0-4 jaar en buitenschoolse opvang)

U vindt ons aan de ventweg naast de N355
Rijksstraatweg 9a, Leeuwarden (t.o. Aqua Zoo)
www.de wielenweide.nl

Bel voor een afspraak op 06-51496656



Oproep vrijwilligers AED
De AED - Automatische Externe Defibrillator of te wel reanimatie - kunnen bedienen is van belang.
Misschien wel van levensbelang. Om dat goed te doen is er een training voor nodig. Dat is in één
avond te leren. Hoe meer vrijwilligers, hoe hartveiliger Gytsjerk is. Iedereen van 16 jaar en ouder
kan zich opgeven. Het bestuur van Doarpsbelang Gytsjerk organiseert binnen kort nog een trai-
ningsavond voor AED en contactpersoon hiervoor is bestuurslid Marijke Hiemstra. U kunt zich
daarvoor opgeven. Er zijn geen kosten verbonden aan deze training. Aanmelden kan via een mail
te sturen naar mhiemstr@chello.nl. Zodra de datum bekend krijgt u een uitnodiging.

SPIKERTSJERK WORDT VOOR DE
DERDE KEER GEORGANISEERD

Op 13, 14 en 15 augustus kan voor de derde keer op het terreintje achter brasserie De Canterlan-
den naar hartenlust getimmerd en gezaagd worden. Alle kinderen uit de basisschoolleeftijd kunnen
zich weer drie dagen lang uitleven bij de bouw van indrukwekkende hutten. Voor volop hout en
spijkers wordt gezorgd. Alleen zelf een hamer en/of zaag meenemen is voldoende voor 3 dagen
afsluitend vakantieplezier. Kosten per deelnemer slechts €3,- We beginnen steeds om 10.00 uur
en sluiten af om 15.00 uur.

Op vrijdag 15 augustus is er vanaf 19.00 uur een afsluitende kinderdisco en kunnen de ouders de
eindproducten van hun kinderen onder het genot van een drankje bezichtigen. Vuurkorven zorgen
voor de nodige gezelligheid en de kinderen kunnen er hun marshmallows in roosteren. Aanmel-
ding vooraf is niet nodig, op woensdag 13 augustus om 10.00 uur aanwezig zijn is voldoende.
We rekenen er op dat het aantal deelnemers nog hoger komt te liggen dan de 90 van vorig jaar.

Wanneer er ouders zijn die willen meehelpen bij de voorbereiding, en dan denken we vooral aan
het spijkervrij maken van het afvalhout op zaterdagochtend 9 augustus, kunnen die zich aanmel-
den op ons emailadres: spikertsjerk@live.nl We zijn blij met iedere vrijwilliger die zich meldt om
dit bouwfestijn weer tot een succes te maken.
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Een huis wordt gebouwd,

maar een thuis moet gevormd worden.



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

Rinia van Nautaweg 81, 9061 AD Gytsjerk
Tel. 058-2561402

info@hellingatransport.nl
www.hellingatransport.nl

Hellinga
transportbedrijf

nu ook op maandag geopend

* Heren knippen zonder afspraak
* Cadeaubonnen
* Alle topmerken parfum
* Gelaatsbehandelingen
* Bruidsarrangement
* Trendy sieraden



OPROPFOTO’S

Dizze kear twa opropfoto’s.
Op de iene foto stiet de net-mear-besteande spinnekopmûne, dy’t foarhinne syn wurk die oan ‘e
Riid en fierder twa jonges dy, sa liket it, klear steane om de mûne te ferbouwen. Dat is ek wol
nedich, want it bousel sjocht der nochal wat suterich út.
De opropfraach is wa binne dizze twa jongfeinten en wa wit mear fan dizze mûne of?

Op ‘e oare foto steane trije skoalbern foar it âlde skoalgebouw oan ‘e Canterlanswei. De foto is
naam yn de fyftiger jierren fan ‘e foarige ieu. De úthingjende flaggen jouwe oan dat it feest is.
Tsjin de jonges oer is dúdlik de benzinepomp fan Olijnsma te sjen.
Wa is bekend mei dizze jonges?

Dirk Laverman
email:
dirklaverman@hotmail.com

Foar it trochjaan fan ynfor-
maasje graach even maile.
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Afhaalmenu’s voor 2 - 3 personen
voor €18,50

Elk weekend een lopend buffet voor € 10,75
(Van tevoren reserveren)

Openingstijden:
Alle feestdagen 11.00 - 22.00 uur. Maandags gesloten

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

Zaterdag en zondag 11.00 - 22.00 uur

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

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

www.bouwbedrijfvandermeer.nl

* nieuwbouw * verbouw * onderhoud *
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Actief Thrimwalda…………….
De afgelopen weken hebben wij op Thrimwalda verschillende activiteiten gedaan, waarbij de kin-
deren flink in beweging zijn geweest. Wij vinden dit als school erg belangrijk en stimuleren dit
dan ook door verschillende activiteiten te doen met kinderen, ouders en leerkrachten.

Wij zijn in maart weer gestart met de zogenaamde spel-uitleen tijdens de ochtendpauze. Kinderen
uit de bovenbouw verzorgen dit. Alle kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen spelmateriaal lenen bij
een ‘vast’ groepje kinderen. Het materiaal en de naam wordt genoteerd en na de pauze moeten
de kinderen het materiaal weer inleveren. Het materiaal bestaat o.a. uit: tennisrackets, badminton-
badjes, ballen, diabolo’s, springtouw, elastiek (voor elastiek ‘twist’ weet u het nog?). De kinderen
kunnen dus naar hartenlust spelen.

Woensdag 23 april hebben wij met verschillende teams deelgenomen aan het schoolvoetbaltoer-
nooi. Het team van groep 3/4 is kampioen geworden en het team van groep 7/8 tweede.
Gefeliciteerd!!!

Op vrijdag 25 april hebben wij zoals zoveel scholen de Koningsspelen georganiseerd. Wij zijn
die dag met de hele school gestart met een Koningsontbijt wat volgens ons heel veel gezonde din-
gen bevatte (in tegenstelling tot berichten in de media). De kinderen kregen alleen bruin brood
met als beleg kaas, appelstroop, pindakaas, hagelslag, pasta, tomaat, komkommer, melk of soja
melk. Wij vinden een ontbijt zeker voor kinderen erg belangrijk en natuurlijk het liefst brood met
gezond beleg, maar 1 boterham ‘ongezond’ is beter dan geen ontbijt. Na dit ontbijt zijn de kin-
deren in verschillende groepjes langs de spelen gegaan. Voor de jonge kinderen van groep 1 en
2 eenvoudige spelletjes, zoal blikgooien, verkleden, zaklopen, pittenzak gooien etc. Voor de
groepen 3 t/m 8 waren er spelletjes met meer competitie en strijd, zoals hoog-en verspringen, hor-
deloop, zover mogelijk gooien met een grote bal, fietsband gooien etc. Er werd onderling flink ge-
streden en alle kinderen hebben een diploma gekregen met daarop hun resultaten. De vele ouders
die deze dag geholpen hebben zijn wij zeer erkentelijk voor hun hulp! Er was een fijne sfeer en
grote betrokkenheid bij deze ouders.

Donderdag 8 mei zijn wij gestart met het schoolzwemmen voor de groepen 6, 7 en 8 in ons open-
lucht zwembad ‘De Sawndoarpen’. De kinderen zo’n zes keer les van een zwemdocent, zodat zij

Dr. O. Postmastr ji tte 6
9061BK Gytsjerk
Tel.: 058 2562271



kwaliteit
goede service

scherpe prijzen

HHaarrmmeenn  WWeerrkkhhoovveenn
Waling Dijkstrastraat 27, 9061 BM Gytsjerk

Telefoon: 06 15 08 68 42

Tel. 058 - 256 12 79 / 058 - 256 12 13  Rinia van Nautaweg 4c  Giekerk
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hun zwemvaardigheden op pijl kunnen brengen en kunnen ervaren hoe heerlijk en gezond zwem-
men is.

Op 7, 8 en 9 mei hebben veel kinderen deelgenomen aan de
Poddeloop. Wij waarderen het zeer, dat ouders van de beide
scholen uit Gytsjerk dit initiatief 5 jaar geleden hebben genomen.
Een wandelactiviteit, die niet meer weg te denken is in de
Trynwâlden. Organisatorisch is dit een TOP PRESTATIE VAN DE
COMMISSIE!! Gefeliciteerd met dit 5-jarig lustrum namens leerlin-
gen, ouders en team van de Thrimwaldaschool.

Froukje Olijve

ICHTHUSSCHOOL

Het ei
Een paar weken geleden kregen we op de CBS Ichthusschool in groep 2 een heel bijzonder pak-
ket op school afgeleverd. Het was een doos met daarin een heel groot en bijzonder ei. Een boerin
had dit ei opgestuurd in de hoop dat de kinderen haar zouden kunnen helpen, om de boeven die
dit ei wilden pakken, af te leiden. 
De kinderen hadden heel veel ideeën, waarmee we aan de slag zijn gegaan. Ze hebben het
ei nagemaakt van papier maché, waardoor de boeven in de war zouden raken. Ze hebben een
val gemaakt in de timmerhoek, een bord geschreven in de schrijfhoek, een net gespannen in de
bouwhoek en een vals spoor gemaakt met krijt op het plein. Maar de grote vraag bleef voor de
boerin en ons: wat is dit voor een ei? We hebben hierover gepraat en meningen en argumenten
uitgewisseld. Uiteindelijk kwam de boerin erachter dat het een versteend ei was, een fossiel, van
de uitgestorven olifantsvogel.... Het ei konden we dus naar een museum opsturen. Eind goed, al
goed. In de hele school hebben we gewerkt aan het thema ‘De boerderij’. 
Ook hebben we gezongen over de boerderij, ‘Efter de pleats fan Omke Geart’ samen met groep
1 en dat geknutseld. Alle groepen lieten aan elkaar zien wat zij hadden geleerd, van de magen
van de koe tot de namen van de jonge dieren. Zo leren we niet alleen zelf, maar ook van elkaar!
Tijdens de Grote Rekendag op woesdag 23 april kregen we bezoek van raadsheer Pruttel die
graag van de kinderen wou weten of ze even lang waren, even grote voeten hadden en of de
meeste kinderen beschuit als ontbijt aten. ‘Meten is weten’ en dus hebben we dat gedaan. Er
werd in de hele school heel wat afgemeten en gerekend tijdens deze Grote Rekendag. 
De komende tijd gaan we weer aan de slag met het portfolio. De kinderen mogen samen met de
juf terugblikken over wat ze geleerd hebben, wat ze willen leren en waar ze trots op zijn. En wij
zijn op onze beurt weer trots op onze kinderen!

Groet, Minke van der Velde



Janneke
Mulder - Deelstra

R. VAN NAUTAWEG 10
9061 AE   GYTSJERK

TEL.: 058 - 256 12 51

BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK



PODDELOOP 2014

Na een half jaar van voorbereidingen was het dan zover op woensdag 7 mei; de 5e editie van de
Poddeloop. De commissie had er dit jaar een extra taak bij gekregen, namelijk het constant bestu-
deren van de buienradar. Gelukkig werkten de weergoden op woensdag 7 mei bij de opening
goed mee en konden we er een feestelijke start van maken. Na eerst afscheid te hebben genomen
van twee commissieleden, Joanne van der Veen en Peggy Kuijper en het welkom heten van twee
nieuwe leden, Tineke Kuipers en Paula Ferweda, was het woord aan wethouder Doeke Fokkema.

Nadat de wethouder samen met
onze mascotte “de Podde” en
Buurman en Buurman nog een
warming up verzorgde op het
liedje ‘hoofd-schouders-knie-en-
teen’, kon het startsein gegeven
worden en konden de wande-
laars op pad gaan. Onderweg
kon er genoten worden van de
fratsen van Buurman en Buurman
en de ranjastops werden opge-
luisterd door een troubadour. Op
de donderdag moesten de wan-

delaars helaas de miezerige regen trotseren. Gelukkig waren kabouter Plop en Kwebbel onderweg
om iedereen een hart onder de riem te steken en kon er bij de ranjastop van de 5 km geluisterd
worden naar de mooie klanken van twee jonge accordeonisten. Op vrijdag waren de nodige voor-
zorgsmaatregelen getroffen op het ijsbaanterrein, maar helaas mocht dit niet baten. De tenten wa-
ren niet bestand tegen het nood-
weer. Gelukkig kon er uitgewe-
ken worden naar de
Canterlanden. Op vrijdag waren
Buurman en Buurman ook weer
van de partij en kon er bij het
zwembad genoten worden van
een mooie demonstratie van
Dwarres. Fantastisch dat De
Marko’s ondanks de barre weer-
somstandigheden tijdens hun op-
treden, toch nog de driedaagse
op vrijdagavond met een rondje
door het dorp afsloten!
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www.personaltouchtravel.nl/adviseur/tjitske-koopmans

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



Nog een aantal feitjes:
In totaal zijn er zo’n 325 mensen op de been geweest. Een
kleine 30 vrijwilligers zorgden tijdens het evenement voor
veilige verkeerssituaties en voor ranja met een versnapering.
Onder de vrijwilligers waren ook de mensen van Sa Leuk
Hûs uit Gytsjerk vertegenwoordigd. Onderweg zorgden ver-
schillende muzikanten, toneelspelers en sportverenigingen
voor een extra feestelijk tintje in verband met het 1e lustrum
van de Poddeloop.

Petje af voor alle wandelaars en vrijwilligers die de vele re-
genbuien trotseerden! 

Bedankt iedereen!!

Binnenkort zijn de foto’s terug te vinden op onze website: 
http://poddeloop.weebly.com

Commissie Poddeloop Gytsjerk

Foto’s gemaakt door Frans Haven
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Renie Jouta
Rinia van Nautaweg 63
9061 AD GYTSJERK
(058) 256 31 51
info@joutacoaching.nl
www.joutacoaching.nl

Coaching
rond
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Werk
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YN ’T FOARBYGEAN
Door Gerrit Damsma

It nijs en de ferhalen lizze meastentiids op strjitte, ek yn ús eigen Trynwâlden, yn ús eigen
doarp. Yn elk libben wêzen – oft it no in minske is, in bist of wat foar oar skepsel ek – sit wol
in ferhaal. 

Myn kursyfkes yn De Einekoer – foar in part bondele yn ‘Blinder hasto de kaktus skeard’ - bin-
ne koarte sketsen út it deistich libben.  Ferhalen oer grutte lytse minsken en bisten yn har eigen
lytse grutte wrâld. Ferhalen oer bern, heiten en memmen, pakes en beppes, oer hûnen en kat-
ten, hynders en hazzen, fûgels en flinters, oer jonge geastlik beheinden en deminte âlderein,
oer kroaden en krukken, ingels en smjunten, wersjen en ôfskie, oer freugde en fertriet. Sa is it
libben!

Hiel wat Trynwâldsters – minsken fan fleis en bloed -, mar ek ‘virtuele’ ynwenners binne yn de
rin fan de jierren de revu passearre. En soms wienen bisten (en harren bazen) goed foar in ei-
gen ferhaal. Yn ‘t foarbygean optekene. It binne faak de lytse dingen dy’t fan grutte wearde
blike te wêzen: se bemoedigje of sette jo oan it tinken. Mar jo moatte se fansels wol sjen wolle
of kinne. Meastentiids rinne wy der yn ‘de drokdwaanderij fan de tydlikheid’ straal oan foar-
by.

Jim kenne de sjippebûlen wol, de prachtige ‘zeepbellen’ dy’t bern soms blaze en dan de frij-
heid jouwe. Dy bûlen dûnsje mar in tel troch de loft mei fan dy glinsterjende reinbôgekleuren.
Dêrom soe ik sizze wolle: ‘Minsken, ûnderweis fan juster nei moarn, hjoed skynt de sinne en
de sjippebûlen dûnsje foarby. De fonkjes spatte derôf. Sjoch even...!’

Ik soe noch wol in pear jier trochgean kinne, want elke moanne komt der wol wer wat op myn
paad. Mar dochs breidzje ik der no gewoanwei in ein oan. Teminsten wat De Einekoer oanbe-
langet, want myn pinne sit noch fol inket. De redaksje sei: ‘Wat spitich, dat jo der mei ophâlde
wolle...’.It soe wêze kinne dat jo dat ek tinke.  Krekt dan is it tiid om je biezen te pakken  en
der in punt achter te setten. Dit wie myn lêste column: de 175ste  sûnt 1996. 
En no dus: punt... út!

GEWOANWEI



PUZZEL

Doorloper met op 1 en op 15 een gezegde.
Horizontaal:
1. 1e gezegde.
2. ontkenning – rangtelwoord – droogoven – heiblok.
3. spijl – watervogel – deel van een mast – plaats in Gelderland.
4. Noorse sagen epos – bloot – octrooi.
5. radium (afk) – uniek – ranonkelachtige plant – deel van het bestek.
6. strafwerktuig – neon (afk) – echt – Noorse goden.
7. gelijkmatig – nomen nescio (afk) – scheepseigenaar – wreed.
8. rivier in Duitsland – voedsel – klap – mestvocht.
9. ellende – regeringsstelsel.

10. angst – iedereen – Aziatisch land.
11. stekelvarken – loofboom – Kon-Ned-Meteo-Inst (afk) – gast.
12. laagwater (afk) – nikkel (afk) – decibel (afk) – eikenschors – Int-Mon-fonds (afk) – lidwoord.
13. trap – namelijk (afk) – zwaardwalvis – gewicht.
14. en anderen (afk) – tijdvak – onderwijs – gravure.
15. 2e gezegde.

Verticaal:
1. eenjarig dier – lol/plezier – huid – dakbedekking.
2. binnenkort – achterdocht.
3. neon (afk) – arend – watervogel – zuurgraad (afk).
4. nut – watergeest – plan.
5. helder/proper – pot – sinds.
6. lof – vertegenwoordiger –kledingstuk – zeilschip.
7. stoomschip (afk) – graag – van ivoor – onderwijsraad (afk).
8. stumper – metaal – bovenbeen.
9. Nederlandse munt – water in Friesland – plaats in Duitsland – watervogel.

10. ham – gelooide huid – arabisch vorst – luitenant (afk).
11. Aziatisch land – plaats in Limburg – bijenhouder.
12. Baskische afscheidingsbeweging – driekroon – kreet – stadium.
13. rivier in Engeland – hoofdstad van Egypte – hoofddeksel.
14. gelofte – wieling/draaikolk – lumen (afk) – vrouwelijke politie.
15. leegloper – zekere – tasto solo (afk) – stannum (afk).

F. Z.

De Einekoer

20



De Einekoer

21

OUD PAPIER
Op de volgende dagen wordt er weer ingezameld:

Vrijdag 27 juni en zaterdag 28 juni 2014

Vuistregels om het inzamelen zo eenvoudig mogelijk te maken: bundel het papier, doe het in
dozen (géén plastic zakken) en plaats het aan de straat. Tempex of ander plastic materialen
worden niet meegenomen! Op straat: Wilt u het papier zoveel mogelijk op de containerplaat-
sen bijeenzetten? Bij de container: het papier zo ver mogelijk achterin opstapelen. Dit be-
spaart de oud papierinzamelaars (vrijwilligers) enorm veel werk.

Bij slecht weer vragen wij u het papier NIET EERDER dan de aangegeven tijd
(vrijdags vanaf 17.00 en zaterdags vanaf 9.00 uur) buiten te zetten. Nat pa-
pier 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.



Kaashandel v.d. Wal - Garyp - Tel. 0511 52 15  50

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

Ook zijn wij ruim voorzien van dieet-soorten.

ALLES 1e SOORT EN VERS VAN HET MES

Bloemisterij
A. Koolhaas en Zoon

Folgerenlaan 84, Drachtster Compagnie

Tel. 0512  34 18 28

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

Minikraan verhuur

vanaf 70 cm breed!!



Oplossing meipuzzel
In deze puzzel zijn zesentwintig woorden van elk negen letters in stukjes gehakt.
Na de juiste invulling leest U in de vetomrande hokjes, van boven naar beneden een gezegde.
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SLINGER OM ’E SLEEF

Tiramisu

Deze maand eens geen hoofdgerecht maar een overheerlijk Italiaans toet-
je. Dit toetje smaakt het beste als hij een nachtje (of een hele dag) in de
koelkast heeft gestaan. Niet schrikken van de fles amaretto die je moet
aanschaffen, als je eenmaal dit toetje hebt gemaakt, zullen gegarandeerd
vele keren volgen!

Ingrediënten (voor ongeveer 6 personen)
250 g mascarpone (een soort kwark, gewoon verkrijgbaar in de supermarkt)
200 ml ongeklopte slagroom 3 el amaretto
60 g suiker ca. 250 ml zeer sterke koffie
lange vingers (1 à 2 pakjes) geraspte chocolade of cacao  

Verder: een platte (oven)schaal met een hoogte van ongeveer 5 cm (hoeveelheden kunnen evt. ver-
dubbeld worden bij een grote schaal)

Bereidingswijze 
Klopt de slagroom stijf in een kom en voeg de mascarpone, amaretto en suiker toe. Roer het ge-
heel tot een glad mengsel. Doe de koffie in een aparte schaal en voeg evt. nog een scheutje ama-
retto hieraan toe. Doop de helft van de lange vingers één voor één in het koffiemengsel en bekleed
de bodem van de ovenschaal (één laag) met de doordrenkte lange vingers. Strijk de helft van het
mascarponemengsel over deze laag lange vingers heen en maak een nieuwe laag met doordrenk-
te lange vingers. Bedek deze laag met het overige deel van het mascarponemengsel. Decoreer het
geheel met geraspte chocolade of cacao. Laat de tiramisu minimaal een uur in de koelkast staan.

Buon appetito!
Lydwien Wilbers

Ik geef de sleef door aan Els Oegema
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Als alle woorden in alle landen dezelfde betekenis hadden,

zou er nooit meer oorlog zijn.



Timmer- & Afbouwbedrijf 

P. Bakker

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

- Verbouw

- Nieuw bouw

- Onder houd

- Badkam ers

- Tegelwerk



DE SKEWIEL MOBIEL

De skewiel mobiel: een milieuvriendelijk alternatief voor iedereen!

Wist u dat….
* Als u even geen vervoer heeft en u hoeft niet zo ver weg, u gebruik kunt maken van een elektri-

sche auto met chauffeur?
* Dit geldt voor alle inwoners van onze dorpen in de Trynwâlden, ongeacht hun leeftijd?
* Deze auto elke dag rijdt, ook in het weekend, van ongeveer 08.30u tot 17.00u?
* Dat het gaat om  het  gebied tussen de Kleine Wielen, Burgum, Damwâld, Bartlehiem?
* Dat u per 5 km, 1 euro per persoon betaalt?
* Dat u thuis wordt opgehaald en bij de deur wordt afgezet?

Dus als de auto naar de garage
is, of de fiets heeft een lekke band,
of u kunt zelf niet rijden. 
Even bellen met: 058 - 256 41 41
tijdens kantooruren kunt u boeken
voor vervoer per Skewiel Mobiel
bij de receptie van Heemstra Sta-
te. 

Een milieuvriendelijk alternatief!
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Beste bewoners van Gytsjerk,

In maart was het weer zover. Helaas maar waar, de laatste Simavi-collecte.
Vanaf Simavi-zijde heeft men besloten hiermee te stoppen, ondanks de enthousiaste mede-
werking van de vele vrijwilligers die ook dit jaar weer present waren. De totaalopbrengst be-
droeg € 750,00. Een mooie opbrengst in deze toch wel zware (financiële) tijden. Namens
Pietie heel hartelijk dank voor uw gulle gaven en ook een speciaal woord van dank aan alle
collectanten, die dit weer mogelijk gemaakt hebben.

Hartelijke groet,
Pietie Keuning en Eldor Janssen





DE PEN

Even voorstellen, ik ben Dorien Westerhuis en woon samen met Erik de Vries, een
geboren en getogen Gytsjerker. Zelf ben ik opgegroeid in Marsum en heb nog een
zusje en een broertje.  Erik en ik kennen elkaar van de Mavo/Havo onderbouw,
maar hadden toen andere interesses. Erik is verder gegaan naar de bovenbouw
van de Mavo en ik naar de Havo. Pas 10 jaar later, toen we elkaar tegen kwamen
op een dorpsfeest in Dronrijp is de vonk langzamerhand overgeslagen.
Na de Mavo in Leeuwarden heeft Erik nog twee MBO opleidingen afgerond op het AOC. Hij heeft
het laatste schooljaar gebruikt als opstap om voor zichzelf te beginnen. Erik heeft een allround
klusbedrijf met als hoofdtak tuinaanleg, onderhoud en bestrating. Daarnaast pakt hij diverse ande-
re werkzaamheden in en rondom huis aan. Inmiddels bestaat Erik zijn bedrijf 8 jaar en heeft hij
één vast personeelslid in dienst.
Ik ben na de Havo mondzorgkunde gaan studeren aan de HanzeHoge school in Groningen, waar
ik op mijn 17e op kamers ben gaan wonen.
Vier  jaar lang heb ik in een studentenhuis op het Damsterdiep gewoond. Dit was echt een super
plek en wat een top tijd heb ik hier gehad. Mijn specialisatie heb ik in een parodontologiepraktijk
in Leeuwarden gedaan. Daar ben ik sinds mijn afstuderen in 2007 nog steeds werkzaam als
mondhygiëniste. Verder heb ik tot en met september 2011 in een algemene tandartsenpraktijk in
Burgum gewerkt en sinds 3 jaar werk ik in Heerenveen in een orthodontiepraktijk. Een fulltime
baan verdeeld over 2 werkplekken geeft veel afwisseling. Verder doe ik naast mijn werk veel aan
nascholing en vind ik het erg leuk en leerzaam om stagiaires te begeleiden. In 2007 ben ik weer
verhuisd van Groningen naar Marsum waar ik in een buitengasthuisje van het Poptaslot heb ge-
woond. Hier hebben we ook nog 1 jaar samengewoond. Het was best bijzonder dat er een man
mocht wonen, want volgens de oude reglementen was dit vroeger uit den boze.

Omdat Erik zijn werk vooral in de Trynwalden heeft en hij erg onwennig was, zijn we op zoek ge-
gaan naar een huis in Gytsjerk.
Eigenlijk was de keuze snel ge-
maakt en zijn we in januari
2010 verhuisd naar de Nieuwe
Straatweg 16. We hebben hier
een heerlijk vrij plekje met fijne
buren. 
Ook na de aanleg van de roton-
de is de situatie veel veiliger ge-
worden, ook al is het voor velen
nog even wennen dat er op de
rotonde gefietst mag worden.
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SOLDAAT
AUTOSCHADESPECIALIST

NIEUWESTRAATWEG 67 - 69
9061 CM GYTSJERK
TEL.: 058 256 12 45
FAX.:058 256 19 99

Voor al uw bloemwerk

Bloemenboetiek

F.C. van Vliet
Rinia van Nautaweg 44c - Gytsjerk

Tel. 058  256 14 82

Kaasboerderij en SVR Camping

VOOR ’N HEERLIJK STUK BOERENKAAS GAAT U NAAR

”Johanna Hoeve”
fam. Van Eijden

Binnendijk 57, 9256 HL Rijperkerk, tel./fax: 0511 - 431944
Van jong tot zeer oude kaas en diverse kruidenkaasjes, 

w.o.  berenburg kruiden en Friese nagelkaas
Wij geven ook demonstraties kaasmaken. 

Een idee voor een excursie of kinderpartijtje???
Tot ziens in onze winkel die de gehele week geopend is.



In februari vorig jaar zijn we met een grote verbouwing begonnen om alles naar onze eigen wen-
sen te maken en om klaar te zijn voor de toekomst, want als alles goed mag gaan verwachten wij
in november ons eerste kind. Dus we moeten nog even flink doorklussen.
Naast het werk en de verbouwing is Erik regelmatig op het voetbalveld in Oentsjerk te vinden. Zelf
speel ik volleybal bij volleybalvereniging Trynwalden waar we een erg gezellig team hebben. Ver-
der zit ik in de activiteitencommissie voor de vereniging. 

Dorien en Erik

Genoeg over ons, graag wil in de pen doorgeven aan Gezina van der Zwaag.

HAN MAKKE

Met een groep enthousiaste vrijwilligers zijn we bezig om voor het eerst een handwerk- en am-
bachtsmarkt in het multifunctioneel centrum 
‘It Maskelyn’ in Hurdegaryp te organiseren. We hebben de fair 
‘Hân Makke’ genoemd en ons doel is om de mensen in de regio te laten kennismaken met kwalita-
tief hoogwaardig handgemaakt werk van hobby- en (semi) professionele ambachtsmensen in de re-
gio. Het gaat hierbij zowel om producten op het gebied van handwerken (breien, haken, patch-
work, vilten, naaien e.d.) als andere vormen van ambachten, zoals meubel maken, houtdraaien,
keramiek, mozaïek, sieraden maken etc., kortom: alles wat handgemaakt is.

De fair vindt plaats op 25 oktober 2014 en wij zouden via uw blad graag een oproep doen aan
handwerk- en ambachtsmensen in de regio om zich aan te melden voor deelname aan de beurs.
Zou u het bijgesloten bericht willen plaatsen in uw eerstkomende nummer? Wanneer u eerst nog
wat nadere informatie wilt, kunt u contact opnemen met: Irma de Haan, telefoonnummer 0511-
521949 of 06-47151928, email a.haan58@upcmail.nl

Met vriendelijke groet, 
namens de organisatie van Hân makke.
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Wil de vlieger opgaan, 
dan moet men de touwtjes in handen houden.



Notenpasta’s
noten en

zuidvruchten

Kloosterman
Reform- en

Natuurvoeding

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

openbare 
bibliotheek

S. Kloostermanstrjitte 6
9061 BE Gytsjerk
Tel. 058  256 26 11

Verlenglijn 0900-3450345

OPENINGSTIJDEN:
Maandag: 15.00-20.00 

Woensdag: 15.00-18.00

Vrijdag: 10.00-12.00 

en 15.00-20.00

Kijk ook eens op
www.sbmf.nl



”KINDEREN MAKEN MUZIEK IN
BUURTHUIS BOB” 
Eindoptreden van het project 

Op vrijdagmiddag 6 juni is het spetterende eindoptreden van het project: Kinderen maken muziek
in buurthuis BOB. Het afgelopen seizoen hebben 26 kinderen woonachtig in de verschillende dor-
pen van de Trynwâlden de kans gekregen om op een laagdrempelige manier kennis te maken met
muziek. Iedereen dinsdagmiddag is het de vaste muziek middag in het BOB-gebouw. Naast het
kennismaken met verschillende instrumenten, werd er later een band gevormd waarbij iedereen
zijn eigen instrument mocht gaan bespelen. Van drums, tot basgitaar en van keyboard tot zang
als kon en mocht. Nu ruim 25 weken. Na het start moment zijn de 4 bands zover om hun talent te
tonen aan het grote publiek en dit gebeurd tijdens het spetterende eindoptreden op vrijdagavond
6 juni aanstaande. Het terrein van buurthuis BOB zal deze dag worden omgebouwd tot een heus
festival terrein, met muziektrailer en al. Naast de optredens van de verschillende bands zullen er
ook nog special muzikale acts worden ingevlogen zoals Ate T. en Wickedly Cores. Een groep en-
thousiaste ouders met ondersteuning vanuit het BOB bestuur zijn druk bezig met de organisatie van
het eindoptreden. Voor meer informatie bezoek de website www.kickstartmusic.nl

Het project “Kinderen maken muziek in buurthuis BOB” is een initiatief van de Stichting voor Sociaal
Cultureel Werk BOB in samenwerking met Evert Groendijk. 
Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Rabobank Burgum–De Lauwers.
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SWIM

Zwemmers gelukkig met gewonnen abonnement openluchtzwembad 'De Sawn Doarpen' te Gyt-
sjerk! Van links naar rechts: Magda van Dijk, Susan Silvius en Eva van Beek met haar moeder.
Voorzitter Dolf Rodenhuis van SWIM!, Stichting Laat Trynwâlden Zwemmen, deelt de prijzen en
bloemen uit.

Het komende seizoen zijn er verschillende activiteiten voor jong en oud in het zwembad, zie agen-
da voor data juni 2014:
9 juli wedstrijd buikglijden, 

30 augustus Wetterwille zomercup, 
5 september afsluiting van het seizoen

Voor nadere informatie kijk op www.sawndoarpen.nl en op www.laattrynwaldenzwemmen.nl

Boekenmarkt SWIM!
Op donderdag 21 augustus wil SWIM!, Stichting Laat Trynwâlden Zwemmen, wederom boeken
verkopen tijdens de braderie. Heeft u na het opruimen van de zolder boeken in de aanbieding
dan ontvangen we die graag. U kunt contact opnemen met  Aukje Wesselius (2561436) of Fiona
Boonstra (2563379).  
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Dames- en 
Herenkapsalon 

Vonk
R. van Nautaweg 44c

Gytsjerk 
Telefoon 058  256 14 82

SSSS pppp eeee cccc iiii aaaa llll iiii ssss tttt     iiii nnnn ::::
* Rauwkosten

* Gesneden groenten

* Fruitstukken

* Exotisch fruit

* Salades

Wij be zorgen gratis in de Try nwâlden

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

KIJK EENS
WAT VAKER

IN DE SPIEGEL
VAN

DE KAPPER

• ontwerp / advies

• tuinaanleg / onderhoud

• beheer klein- en grootschalig groen

KANTO0R:
Rinia van Nautaweg 2c,
GYTSJERK

POSTADRES:
Postbus 73, 
9062 ZJ Oentsjerk
Tel. 058  256 17 03
Fax 058  256 16 67

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

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



RIXT BRUINSMA FRIES KAMPIOENE
TURNEN DAMES

Rixt Bruinsma, van sportvereniging SV Dwarres had zich weten te plaatsen voor de Friese Kam-
pioenschappen turnen en afgelopen zaterdag 10 mei mocht ze laten zien wat ze in haar mars
had. Hoewel de wedstrijd flink uitliep, liet Rixt zich niet al te zenuwachtig maken. Toen ze mocht
beginnen op de vloer verliep haar oefening, op een te hoge inzet van de flikflak na, vrijwel vlekke-
loos. Met een D-score van 3,40 en een uitgangswaarde van 11,20 scoorde ze hier als hoogste
van de deelneemsters. Op sprong springt Rixt een half-in-half-uit over het pegasus. Bij de eerste po-
ging zette ze bij de landing nog een stap, wat haar aftrek opleverde, maar met een geweldige
tweede sprong haalde ze alsnog een gemiddelde score van 11,85 op de sprong! Met een D-score
van 3,00 en een uitgangswaarde van 11,85 scoorde Rixt ook op dit onderdeel als hoogste. Ver-
volgens kwam de brug. Ook hier turnde Rixt een mooie oefening. Met de kip kwam ze heel netjes
tot steun en bij het ophurken bleef ze goed op de legger zitten. Jammer genoeg raakte ze in de
zwaai naar de salto toe met haar tenen de hoogste legger, waardoor ze bij haar landing een stap
moest zetten om te corrigeren. Toch heeft ze met een D-score van 3,40 en een uitgangswaarde
van 11,55 alsnog een goede tweede plaats op dit onderdeel bemachtigd. Als laatste mocht Rixt
naar haar minst favoriete onderdeel, namelijk de balk. Ze hurkte netjes op, maar na een foute
draai raakte ze haar evenwicht kwijt en viel van de balk. Ook haar afzet voor de salto achterover
van de balk af ging niet goed, hoewel ze gelukkig wel goed kon landen. Met een D-score van
3,20 en een wat lagere uitgangswaarde van 9,95 scoorde Rixt op dit onderdeel als vierde. Met
een totaalscore van 44,55 heeft Rixt Bruinsma echter het hoogste van haar categorie geturnd en is
Fries Kampioen! 

Hendrik de Boer, trainer S.V. Dwarres.
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aan de:
Rinia van Nautaweg 60
9061 AJ Giekerk
Tel.: 058 256 13 32

met een:
• postagentschap
• schoonheidssalon
• en depositair van

foto Quelle

HHeett  jjuuiisstt ee aaddrreess  vvoo oorr::
• diverse dranken/wijnen/cadeaus
• relatie-/kerstgeschenken
• stoelen/taps/statafels
• partyservice
• diverse aanbiedingen

Canterlandseweg 2c • Giekerk
Tel. �058� 256 35 91

Voor alles in kannen en kruiken
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Team 

Trynwâlden e.o

tel. 06 - 83799488

Verpleging en verzorging thuis, 

ook in uw dorp.



31 mei Tryn’s Rock

Juni
6 Kinderen maken muziek BOB

18  zwemloop Zwembad Gytsjerk
20 midzomernachtduik Zwembad Gytsjerk

27 28 Oud papier
eind juni Opgave feestwagens www.dorpsfeestgytsjerk.nl of bij

Hilly Mosselaar, tel. 058-2561331

NOFLIK WENJE

In Heemstra State kunt u “Noflik wenje” 
veilig en vertrouwd wonen
In  september 2014 opent een nieuwe verzorgvoorziening in de Trynwalden haar deuren. Deze
voorziening is gevestigd binnen de muren van dienstencentrum Heemstra State. De voorziening is
geschikt voor 10 bewoners die 24 uur per dag intensievere zorg en begeleiding nodig hebben,
dan men thuis kan krijgen. Dag en nacht is er een professionele medewerker in de buurt. Samen
met uw medebewoners bepaalt u zelf wat u wilt eten, hoe laat er gekookt wordt, wat u op welk
tijdstip wilt gaan doen, en hoe u  uw eigen dag in wilt delen.  Er komen 10 studio’s met eigen sa-
nitair en een gemeenschappelijke woonkamer. U woont samen in een groot huis en voert dus ook
gezamenlijk uw huishouden.
Het voordeel van de voorziening is dat het binnen de muren van het dienstencentrum is en dat u
dus gewoon kunt blijven deelnemen aan de verenigingen, zanggroepen of activiteiten zoals u ook
altijd al gewend was te doen. Daarnaast blijft u wonen in uw eigen omgeving, dus kunnen familie,
vrienden, buren ook gewoon bij u langs blijven komen. Daarnaast wordt de grote zaal omge-
bouwd tot multifunctioneel restaurant met prachtige uitgiftebalie. Dit restaurant is toegankelijk voor
alle medewerkers, bezoekers, passanten, gebruikers en klanten . Een prachtige grote ontmoetings-
ruimte. Dagelijks staat de koffie voor u klaar en natuurlijk bent u altijd welkom om aan te schuiven
voor een heerlijk hapje eten. 

Kortom: It Skewiel/ Heemstra State: een plaats om elkaar te ontmoeten!

Heeft u vragen of interesse voor de verzorgvoorziening? Neemt u dan gerust contact op met: 
Irma Kits, Locatiemanager It Skewiel 058-256 41 41
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VOOR ERFAANLEG ROND VOOR ERFAANLEG ROND 
UW WONING OF BEDRIJFUW WONING OF BEDRIJF

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

Ook�verko op�van�materialen �zoals:
- betontegels - straatzand
- betonsteen - teelaarde
- opsluitbanden - gebakken steen



PREEKROOSTER JUNI 2014

do 29-5-2014 09.30u Wyns G. van der Galiën Hemelvaartsdag
zo 1-6-2014 09.30u Ontmoetingskerk J. Hofstra avondmaal

11.00u Wyns J. Hofstra avondmaal
zo 8-6-2014 09.30u Ontmoetingskerk I. Verburg Pinksteren
zo 15-6-2014 09.30u Gytsjerk H. Vlasman Frysk

09.30u Oentsjerk I. Verburg
10.00u Heemstra State G. Van der Galiën

zo 22-6-2014 09.30u Ontmoetingskerk H. Vlasman overgang Kinderkerk
naar Tienerdienst

zo 29-6-2014 09.30u Aldtsjerk I. Verburg
09.30u Gytsjerk H. Vlasman

zo 6-7-2014 10.00u Parkdienst pastor D.B. Duzijn OWT
zomervak 5/7-17/8

Voor meer informatie zie de website www.pgtrynwalden.nl

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

LOONWERK
GRONDWERK
KRAANVERHUUR

* levering tuingrond en (woud)zand

* (mini)kraan verhuur

* leveren en aanbrengen van drainage



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

Heemstra State/Skewiel Trynwalden [onderdeel zorggroep Tellens]
Frisiastate 23, 9062 GX Oentsjerk 058-25641414
www.zorggroeptellens.nl, @:receptieskewiel@zorggroeptellens.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Ergotherapie Petra Degen/Anne Hoekstra. Frisiastate 23, Oentsjerk
Zorggroep Tellens, 058-2564141 ergoskewiel@zorggroeptellens.nl
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De 24-uurs bereikbaarheid van de huisarts
J. de Boer 058 - 2561337
M.S. Reitsma 058 - 2562862
J.W. Wijnstra/E.P.P. Wijthoff 058 - 2561291
Spoednummer: 058 - 2561606 (alleen voor levensbedreigende situaties)
08.00 – 08.45 uur: bellen voor aanvragen visites en consulten voor dezelfde dag
11.00 – 12.00 uur: bellen voor afspraak op volgende dagen
13.00 – 13.30 uur: telefonisch spreekuur, voor korte vragen en uitslagen
Spoedgevallen buiten kantooruren (na 17.30 uur) worden automatisch doorverbonden naar de dienst-
doende huisarts.

Apotheek, Frisiastate 2, Oentsjerk
Herhaalmedicatie bestellen via 1. website: www.huisartsenmaatschaptrynwalden.nl|  2.via de recepten-
lijn 058-2560902 3. In het kastje plaatsen; 4. Telefonisch.
Voor 10.00 uur medicijnen besteld, deze kunnen de volgende dag gehaald worden tussen 15.30-
17.00, of de dagen daarna ook tussen 10.00 en 10.30 uur.

Tandartspraktijk Oenkerk Leo W.J. Roodhof,
Frisiastate 2, Oentsjerk  058-2562808.

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Bekkenfysiotherapie, Manuele therapie
Training en Advies T-MED Hessel Turkstra,
Frisiastate 23a, Oentsjerk 058- 2563025.@:info@t-med.nl, www.t-med.nl 

Fysiotherapie en Manuele therapie Caroline P. Giesberts
Rengersweg 71, Oentsjerk 058-2563034, www.fysiogiesberts.nl 

Mensendiecktherapie  N. Klarenbeek - Oentsjerk 
Wynzerdyk 11, Oentsjerk, 058-2561013. Behandeling op afspraak.

Logopedie, dyslexiespecialist ”De Praatfabriek”  Femke de Vries 
Frisiastate 23, Oentsjerk, 06 -14835678

Pedicure: Medisch Pedicure Tj. R. Krijgsman. Waling Dykstrastrjitte 13, 9061 BL Gytsjerk 
058 -2886499 / 06-22627492 @:pedicure@tjrkrijgsman.nl

Yogastudio balans tevens praktijk voor massage en massagetherapie
Janneke Reijenga,058-2563246,  It Heechhout 16, 9061 DG Gytsjerk,
www.yogastudiobalans.com,@: info@yogastudiobalans.com

Dierenartsenpraktijk Hurdegaryp - Gytsjerk - Veenwouden
Westeromwei 71, Hurdegaryp, 0511-47 20 64  Spreekuren: ma t/m vrij: 08.30 - 09.00 • 16.30 -
17.30 / wo.avond: 19.00 - 19.30 en volgens afspraak

Dierenartsenpraktijk Gytsjerk - Leeuwarden Dierenarts: G. de Boer 
058-2673077 [24 uur p/d bereikbaar]  Spreekuren: Gytsjerk: Rinia van Nautaweg 39, op afspraak.
Leeuwarden: Groningerstraatw.377 [Oude Tolhuis] ma. t/m vrij.: 8.00-9.00 en 18.00-20.00 [afspraak]


