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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

De herfstvakantie voor de kinderen is weer voorbij. Dagen worden snel kor-
ter en kouder. De tijd breekt aan dat wij ‘s morgens autoruiten moeten krab-
ben en de winterjas, sjaal en handschoenen kunnen weer tevoorschijn ge-
haald worden. Voor de kleinsten onder ons breekt dan ook een spannende tijd aan. Sinterklaas
komt weer in het land. Voor de volwassenen is dit altijd een gezellige tijd. Wat shoppen en vaak
een gezellig samenzijn.

De ijsbaan komt weer onder water. Hopelijk kunnen we er dit jaar weer eens gebruik van maken
tijdens een vorst periode deze winter. Van het vernieuwde ijsbaan hokje is al diverse keren ge-
bruik gemaakt voor kleine feestjes. Zo wordt het in ieder geval vaker benut.

De actie ‘Ho net in de Kliko’ is van start gegaan. Hiervoor hebben zich tot nu toe 50 mensen aan-
gemeld. Dit aantal zal nog omhoog moeten om de doelstellingen van minder en gescheiden afval
te bewerkstelligen.

De vergunning voor een nieuw winkelcentrum is aangevraagd. Zoals het er nu naar uit ziet kunnen
we rond 18 november een besluit verwachten over het verlenen van de vergunning.
Belangstellenden kunnen op het gemeentehuis de tekeningen inzien. 

Op diverse plaatsen in Trynwâlden wordt al druk vuurwerk afgestoken. Hier hebben al diverse
mensen over geklaagd.  Kinderen die niet kunnen slapen of wakker schrikken van onverwachte
 knallen en sommige huisdieren zijn erg bang. Wij hopen dat de overlast beperkt blijft tot aan het
moment dat er echt vuurwerk afgestoken mag worden.

Namens de redactie wens ik allen weer veel leesplezier    

Harry Talsma
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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.



Onze service is geen buitenkant, maar komt van binnen

Wij zijn Tij Uitvaart: Reiny van der Vegt en Sarissa Schoppert

We zijn een eigentijds vrouwenbedrijf. Te midden van vooral mannenbedrijven en éénmansza-
ken in de uitvaart nemen we een unieke positie in Fryslân in. Juist die vrouwelijke aanpak
maakt dat we dingen anders doen. We schermen niet met een keurmerk. Onze service is name-
lijk geen buitenkant, maar komt van binnen. We komen niet om te regelen, maar willen van
waarde zijn. Onze dienstverlening is vriendelijk en laagdrempelig. Onze aanpak is persoonlijk
en altijd op maat. We zijn er voor iedereen, ongeacht achtergrond of levensbeschouwing. 



Inloopspreekuur 25 november 
De eerstkomende bestuursvergaderingen van Dorpsbelangen is op woensdag 25 november 2015,
opnieuw in Brasserie De Canterlanden. Voorafgaand aan de bestuursvergadering 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 bij de secretaris van
Dorpsbelangen. U hoort dan nader van ons. 

Kadidaat bestuurslid
We hadden twee vacatures in bestuur. Gerard Hooiring is benoemd, maar voor de andere functie
was er nog geen kandidaat op de algemene ledenvergadering in juli. Een bestuurslid kan alleen
via de leden worden benoemd. Aleida Agema is bereid gevonden om dit gat op te vullen, vooruit-
lopend op de volgende ledenvergadering. Zij presenteert zich hieronder. Hiermee is het bestuur
weer voltallig!

Presentatie Aleida Agema 
Onlangs ben ik, Aleida Agema, toegetreden tot het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen
Gytsjerk. Ik ben 46 jaar en sinds zo’n vijftien jaar woonachtig in de Trynwâlden, waarvan acht
jaar in Gytsjerk. Binnen het bestuur bekleed ik de functie van penningmeester en notulist.
Daarnaast zal ik in de komende tijd bekijken welke andere zaken ik wil oppakken. Ik kijk ernaar
uit een bijdrage te leveren aan het behartigen van de belangen van de inwoners van Gytsjerk.
Inmiddels heb ik gemerkt dat Dorpsbelangen veel dossiers in behandeling heeft, die heel verschil-
lend van aard zijn. Genoeg te doen dus! 

Incasso contributie
In de maand novem-
ber wordt uw jaar-
lijkse contributie auto-
matisch geïncasseerd.
Het is de bedoeling
dat deze jaarlijkse bij-
drage van €6,- van
uw rekening wordt ge-
boekt. Vorig jaar is
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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: NL54 RABO 0320 9762 54



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

Achterdyk�4�•�9061�CZ��Gytsjerk
Tel.�:�(058)�256�23�20�•�E-mail:��info@wassenaaradministratie.nl

Uniek Hoveniers

Ingmar Plantenga       06 - 21 58 22 21       info@uniekhoveniers.nl

Voor- en najaar tuinonderhoud
Snoeien van bomen, struiken, hagen 

en bolvormen
Gras- en kantenmaaien

Aanplanten en verplanten

Schoffelen en onkruid wieden
Vrijblijvend advies

Particuliere en bedrijfstuinen
Bemesting voor gazon en borders

Bestrating schoon en onkruidvrij houden



het systeem omgezet naar uw IBAN banknummer. We hopen dat het nu geruisloos zal verlopen.
Mensen die hebben aangegeven dat zij geen automatische incasso wilden afgeven, krijgen een
kwitantie op hun deurmat. Met uw contributie steunt u belangrijke zaken, zoals de AED, de
Sinterklaasintocht en niet te vergeten een belangrijke, jaarlijkse gift aan de Einekoer. Fijn dat 800
leden het werk van Dorpsbelang blijven steunen! Kijk op www.gytsjerkaktueel.nl 

Geluidsoverlast PsiFy 
Dorpsbelangen heeft tientallen klachten van geluidsoverlast ontvangen van het PsiFy feest welke in
de Groene Ster werd gehouden. Op basis van deze klachten heeft dorpsbelangen besloten om
een brief naar de college en raad van zowel  gemeente Tytsjerksteradiel als ook naar de ge-
meente Leeuwarden te sturen. Mocht er meer informatie over het feest bekend worden, dan zullen
wij u hierover informeren.

Evenemententerrein
Bij het uitkomen van de Einekoer is het BierBosfeest alweer geweest en hopelijk was het een gezel-
lige avond met weinig overlast voor de omgeving. De gemeente heeft voor dit feest gezocht naar
een nieuw evenemententerrein. Nadat vele andere locaties waren onderzocht en niet mogelijk wa-
ren, is door de gemeente dit terrein achter de Rengersweg 1 geschikt gevonden. De gemeente zou
graag dit terrein in het evenementenbeleid willen opnemen voor de Trynwâlden. Dit houdt in dat
voor de komende vijf jaar op dit terrein het BierBosfeest wordt georganiseerd. In het beleid zal
worden opgenomen dat er alleen het BierBosfeest zal plaatsvinden en dat er gebruik moet worden
gemaakt van een geluidsdempende feesttent. Mocht u als inwoner vragen hierover hebben, dan
kunt u contact opnemen met Gerda van der Let, evenementencoördinator gemeente
Tytsjerksteradiel.

Wij hebben met de gemeente afgesproken dat de dorpsbelangen in de Trynwâlden, de gemeente
en de organisatoren van de diverse feesten, elk jaar in november de gehouden feesten evalueren.
We bespreken de binnengekomen klachten en dragen verbeterpunten aan. Ook worden dan de
data van de feesten voor komend jaar vastgesteld en meegenomen in de Einekoer van december. 

Subsidie voor ‘Ho! Net yn’e KLIKO!’ 
Er is subsidie ontvangen voor de campagne van het Iepen Mienskipsfûns
Fryslân. De actie kan nu dus helemaal los gaan! Er hebben zich in Gytsjerk of-
ficieel al ruim 50 personen aangemeld die de sticker op hun grijze container
hebben geplakt. Zij spannen zich in om minder afval in de grijze container te
krijgen en afval nóg beter te scheiden. Glas is deze maand het thema en
daarover gaan deze maand ook onze milieutips (zie volgende pagina). 
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• kippertransport
• semi-dieplader
• caravantransporten
• handel- en grondwerken

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

info@hellingatransport.nl
www.hellingatransport.nl

Hellinga
transportbedrijf

nu ook op maandag geopend

* Heren knippen zonder afspraak
* Cadeaubonnen
* Alle topmerken parfum
* Gelaatsbehandelingen
* Bruidsarrangement
* Trendy sieraden
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100 euro winnen! Wat zijn de voorwaarden?
Onder de mensen die zich officieel hebben aangemeld voor de actie wordt elke maand een loting
gehouden. Er wordt een prijs uitgeloofd van €100 als bijdrage aan de jaarlijkse afvalstoffen-
heffing. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
– De campagnesticker moet goed zichtbaar op de grijze kliko zitten. Ligt de sticker nog ergens in
huis dan gaat de 100 euro niet door. Deelnemers die hun sticker niet op een vuilnisbak, maar er-
gens anders hebben geplakt, kunnen een tweede sticker krijgen om die alsnog op de grijze kliko
te plakken.

– De bewoner van het getrokken adres moet bereid zijn om een aantal vragen van het campagne-
team te beantwoorden. 

– Het campagneteam mag foto’s maken en  de antwoorden van de bewoner gebruiken voor publi-
citeit over de campagne, bijvoorbeeld hier in de Einekoer. 

Meld je aan voor ‘Ho! Net yn’e KLIKO!’
Heb je de sticker aangebracht, maar heb je je nog niet officieel hebben aangemeld? Dan doe je
niet mee aan de loting elke maand en ding je niet mee naar de prijs. Ben je vergeten om de sticker
op de container te plakken en wil je een nieuwe aanvragen? Meldt je aan op www.gytsjerkaktu-
eel.nl

Je kunt ook een mail sturen naar doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com of een briefje in de bus doen
bij de secretaris van Dorpsbelangen, De Tille 13. Bellen kan ook: 06 417 456 80.



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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Harmen Werkhoven
Waling Dykstrastrjitte 27, Gytsjerk

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

kwaliteit
goede service

scherpe prijzen

Tel. 058 - 256 12 79 / 058 - 256 12 13 Rinia van Nautaweg 4c Giekerk
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Janneke
Mulder - Deelstra

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

BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK
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THRIMWALDASCHOOL

Himmeldei. Opgeruimd staat netjes!
Op vrijdag 18 september jl. deden kinderen van groep 5 t/m 8 van vier scholen in Oentsjerk en
Gytsjerk mee aan de Himmeldei. Deze middag werd georganiseerd door de werkgroepen Groenkerk
en Duorsum Gytsjerk, die zich bezighouden met duurzaamheid in de Trynwâlden. Doel van de
Himmeldei was in dit kader het opruimen van al het zwerfafval in het dorp.
De Himmeldei was gekoppeld aan het project ‘Ho! Net yn’e kliko!’ dat er naar streeft om 25% minder
restafval in de grijze containers te krijgen. Dit heeft vooral te maken met het goed scheiden van het af-
val. Glas in de glasbak, papier in de papiercontainer en groenafval in de groene container dus. Maar
ook textiel, elektrische apparaten en klein chemisch afval horen niet in de grijze container. En dus met
oude kleren en handschoenen aan, en gewapend met prikstokken en vuilniszakken gingen zo’n 100
 enthousiaste kinderen van de Thrimwaldaschool en de Ichtusschool deze zonnige middag in Gytsjerk op
jacht naar rommel! Over het algemeen lijkt Gytsjerk best een netjes dorp, maar toch kwamen de kinde-
ren met ontzettend veel afval terug. Zakken vol troep, van plastic, chips zakken en andere verpakkingen
tot autobanden en vogelhuisjes. Echt onvoorstelbaar dat er zoveel troep wordt achtergelaten in de na-
tuur. Zeker als je bedenkt wat de gevolgen zijn. 
Zwerfafval is slecht voor mensen, dieren en het milieu. Herten, egels en zelfs poezen kunnen stikken
door het inslikken van plastic. Vogels bouwen nestjes met plastic, maar hun jongen raken erin verstrikt.
Chemische goedjes kunnen via het grondwater weer in ons drinkwater terecht komen? En weet je bij-
voorbeeld hoe lang het duurt voordat afval vergaat wanneer het niet wordt opgeruimd?

Even een paar voorbeelden: 
Appelklokhuis:14 dagen / Bananenschil of sinaasappelschil:1 tot 3 jaar / Kauwgom: 20 tot 25 jaar /
Plastic zak of verpakking: 10 tot 20 jaar / Blikjes: het aluminium deksel vergaat nooit, het stalen blikje
pas na 50 jaar / Glazen fles: 1 miljoen jaar.
Al met al een constructieve actie, ons dorp is weer mooi netjes gemaakt! Hopelijk, en misschien nog wel be-
langrijker, heeft de Himmeldei vooral ook voor een stukje bewustwording bij de kinderen gezorgd, dat we er
als mensen zelf heel veel aan kunnen doen om samen aan voor een gezonde leefomgeving te zorgen!

Namens de Oudervereniging OBS Thrimwalda,
Hadewych van der Kooi

De Einekoer
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Dr. O. Postmastrjitte 6
9061 BK Gytsjerk
Tel.: 058 256 22 71



www.personaltouchtravel.nl/adviseur/tjitske-koopmans

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



ICHTHUSSCHOOL
Bezoek buitenlandse gasten
Af en toe krijg je als school zijnde een verzoek dat je eigenlijk niet kan wei-
geren. Dit verzoek kregen wij vorig schooljaar. Een drietal Sloveense leerkrachten wilden graag een be-
zoek brengen aan onze school om zich te laten voorlichten over ons gebruik van ICT en de manier
waarop wij ons onderwijs vorm geven. 
Na een vlucht vanuit Italië en een nog langere treinreis vanuit Eindhoven verbleven de dames in een
B&B in Leeuwarden. Dagelijks werden zij door verschillende collega’s opgehaald en weer terugge-
bracht. Bijkomend voordeel van het continurooster was dat ze ’s middag veel tijd over hadden om nog
wat van de omgeving  te zien. Zo kon een bezoek aan de afsluitdijk, het Fries Museum, de Oldehove en
het eten van suikerbrood en een frikandel natuurlijk niet ontbreken!
Centraal stond echter het bezoek aan onze school. Gewapend met pen en papier bezochten de dames alle
groepen meermaals om een beeld te krijgen van het werken met de iPad en hoe het Dalton concept wordt
vormgegeven. In groep 7/8 hebben ze een presentatie gegeven over hun eigen land en de school waarop
ze werken. Tevens stonden een aantal gesprekken met de directeur en de IB-er/ICT-er gepland.
De dames werden zeer enthousiast van het bezoek aan de groepen. Ze roemden de taakgerichtheid, de
wil om te leren en de mate van samenwerking bij de kinderen. Dit hadden ze bij hun eigen leerlingen
nog niet kunnen bewerkstelligen. Ook waren ze te spreken over de rol van de leerkracht, die naast het
geven van uitleg over de vakken ook een coachende rol vervult voor de kinderen.
Vorig jaar hadden ze op de Sloveense school tablets aangeschaft, maar deze werden nog niet optimaal
benut in hun onderwijs. Dit bezoek gaf hen wel nieuwe inspiratie. Na een gezamenlijke lunch op vrij-
dag, vertrokken de dames weer richting Slovenië. Van beide kanten zijn we een ervaring rijker. De leer-
krachten blijven onderling contact houden en we zijn voornemens om onze leerlingen ook in contact te
brengen met de leerlingen op de Sloveense school. En wie weet, misschien reizen we namens de
Ichthusschool ooit eens af naar Slovenië!

Jeroen Post, CBS Ichthusschool

SINTERKLAASFEEST
Nog maar een paar weken en dan is het alweer zover!
Op zaterdag 21 november hopen we Sinterklaas en zijn
Pieten weer in Gytsjerk te mogen verwelkomen. Vanaf
15.00 uur mogen alle kinderen, ouders, verzorgers,
pakes en beppes naar de haven van Gytsjerk komen,
waar Sinterklaas en zijn Pieten zullen arriveren. In een
optocht gaan we dan naar Brasserie de Canterlanden
waar vanaf ongeveer 15.30 uur het Sinterklaasfeest ge-
houden wordt. Om 16.30 uur vertrekt Sinterklaas weer en
zwaaien we hem en zijn Pieten uit. 

We hopen op een grote opkomst, zodat we er een gezellig feest van kunnen maken!

Tot ziens op 21 november!
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Renie Jouta
Rinia van Nautaweg 63
9061 AD GYTSJERK
(058) 256 31 51
info@joutacoaching.nl
www.joutacoaching.nl
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NATIONAAL MS FONDS 
ZOEKT COLLECTANTEN

Het Nationaal MS Fonds zoekt collectanten voor de jaarlijkse collecteweek van 23-28 november.
Tienduizenden collectanten trotseren het novemberweer met de instelling: Een beetje kou gaat wel
weer over, MS niet!

MS is een grillige ziekte maar vooral ook een beetje rare ziekte, want waarom raakt de ene per-
soon met MS in korte tijd snel geïnvalideerd en een ander met MS kan nog jarenlang goed
 functioneren? De enige  gemeenschappelijke factor hierbij is angst. Mensen die aan MS lijden
zijn altijd bang. Bang voor wat de ziekte kan aanrichten. 

Daarom heeft het Nationaal MS Fonds een tweetal kernwoorden bij alle activiteiten en onderzoe-
ken: genezing en verbetering!
Genezing omdat we zo graag willen dat we een MS vrije wereld gaan krijgen. En wat  je nu nog
niet kunt genezen, kan je wellicht wel verbeteren zodat de kans op uiteindelijke genezing vergroot
wordt. Het Nationaal MS Fonds blijft zich inzetten op het ontwikkelen van nieuwe behandelpro-
gramma�s waarbij het vertragen van invaliditeit het belangrijkste uitgangspunt is.
Want waarom zouden wij stilstaan en afwachten als we nu al iets kunnen doen?

Wil jij je inzetten voor mensen met Multiple Sclerose?
Meld je aan als collectant via 010-591 98 39, www.nationaalmsfonds.nl

Het�Beatrix�fonds�heeft�bij�de�laatste�collecte�
€ 1184,54�opgebracht.�

Graag�willen�we�alle�gulle�gevers�
en�behulpzame�collectanten�bedanken,

Namens�Piet�Tuin�en�Martie�de�Jong�

De�collecte�van�de�Nierstichting�
van�20�t/m�26�september�in�Gytsjerk�heeft�een�opbrengst

van�€ 1.142,01.
Alle�gevers�en�collectanten�van�harte�bedankt.



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!!



PUZZEL

De Einekoer

21

In deze puzzel hebben de eerste drie woorden drie
letters, het vierde woord heeft negen letters,samenge-
steld uit de drie eerste woorden. De eerste letters van
de woorden in de laatste kolom vormen achter elkaar
gelezen een gezegde.
Omschrijving:
1. laag – spoedig – wetering ------- inwoner van

Madrid.
2. elastiek – por/duw – teen/twijg ------- oersterk.
3. lokspijs – glansverf – griezelig ------- kaassoort.
4. Europeaan – Bulgaarse munt – regenvlaag ------- hal.
5. Soc Econ Raad – loofboom – deel v/e hengel -------

indruk.
6. plaats in N-Brabant – grondsoort – moment -------

huiduitslag.
7. levervocht – ik – ezel ------- geslachtkundige.
8. koning – baarsvisje – zekere ------- tentoonstellen.
9. rivier (Sp) – sterke drank – opschudding -------

 afwatering.
10. mannelijk schaap – waagstuk – gravure ------- café.
11. Europeaan – gelofte – marmelade ------- klaaglied.
12. maand – directeur (afk) – loofboom ------- opper-

huid.
13. haaruitval – betovering – deel van het bestek -------

stadscultuur.
14. grof – varkenshok – roofdier ------- hospita.
15. lidwoord – wreed – muil ------- overspel.
16. deel v/e vis – Turkse bevelhebber – een weinig ------- stuurmanskunst.
17. bedovertrek – hemellichaam – wier ------- enorm.
18. teug – onbep voornaamwoord – priem ------- liefdesspel.
19. gezichtsorgaan – onvruchtbaar – heidemeer ------- eest.
20. groot water – scheepstouw – halt ------- aceton.
21. bekeuring – opening – watervogel ------- runderziekte.
22. plezier – onheilsgodin – clown ------- belastinggaarder.
23. plaats in de N.O.P – waterdoorlatend – vruchtennat -------- plotseling.
24. mannetjesbij – papegaai – hondachtige ------- mitella.
25. graszode – niet dichtbij – Noorse munt -------deserteur.
26. garnituur – golfterm – modegek ------- renbode.
27. lof – titel – jong schaap ------- deel van de vinger. F.Z.
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Oplossing oktober puzzel

OUD PAPIER
Op de volgende dagen wordt er weer ingezameld:

Vrijdag  6 november en zaterdag  7 november

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.

Gezegde: 

De kat in het donker knijpen.
De chef kneep de kat in het donker: 
de chef deed dingen die het daglicht
niet konden verdragen.



Dizze kear in pear ûnbekende foto’s dy’t sûnder risseltaat by ferskate minsken lâns gien binne.
Hooplik smyt dizze oprop mear op.

Op ‘e earste foto binne dúdlik in man op in brommer en in man op in hynder te sjen. Efter de
beide manlju stiet it hûs, dêr’t   jierren lyn Pieter Hellinga wenne hat. Durk van der Zee mei frou en
bern wenje hjir no. Wa hat kunde oan dizze mannen en wa hat noch mear ynformaasje oer dizze
foto ?

De twadde foto, naam  troch Klaas
Haakma, is fan in groepke mannen dat
skynber mei nocht  earne nei sjocht. Wa
wit hokker mannen dit binne? En wêr /
wannear is dizze foto naam ?
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Gytsjerkster foto’s fan destiids - opropfoto’s



De tredde foto: Dizze Ruston B dragline fan it  be driuw Reef út Oldenzaal hat yn it ferline hiel wat
sân útgroeven yn Gytsjerk. De foto is makke sa rûn 1940. Mei in frachtauto fan de firma Braks út
Noard-Hollân waard it sân ferfierd. Hjir giet it om de rige mannen en it plak wêr’t de foto makke
is, wa wit hjir mear fan ?

Dirk Laverman     dirklaverman@hotmail.com

Een berichtje van een oud-Gytsjerkster:

Ik ben Aukje Sikma en heb naast de kerk aan de Canterlandseweg nr. 65 gewoond. Van mijn
schoonzuster Gepke Sikma krijg ik geregeld een aantal nummers van De Einekoer. 
Vooral de rubriek met oude foto’s vind ik erg mooi. 
In het nummer van februari 2015 staat een foto van een reisje uit 1952. Op die foto staat o.a. juf
Tol. Zij was vele jaren onderwijzeres aan de OLS te . . . Dat is Aldtsjerk. Ik heb bij juf Tol in de
eerste klas van de  lagere school gezeten. Dat was in 1951. Wij woonden toen in Readtsjerk. 
In mei 1952 ben ik met mijn ouders en broer naar Gytsjerk verhuisd. 

Juf Tol heeft heel lang in Aldtsjerk voor de klas gestaan, want ze heeft daar ook mijn vader les ge-
geven. Mijn vader is geboren in 1920. Ik schrijf dit berichtje omdat juf Tol voor mijn gevoel even
de aandacht moet hebben die ze met zo lang les geven in Aldtsjerk heeft verdiend.

Met vriendelijke groet,
Aukje Sluiter-Sikma
Zaalstede 109471 JH Zuidlaren
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Notenpasta’s
noten en

zuidvruchten

Kloosterman
Reform- en

Natuurvoeding

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

openbare 
bibliotheek

S. Kloostermanstrjitte 6
9061 BE Gytsjerk

Tel. 058  256 26 11
Verlenglijn 0900-3450345

OPENINGSTIJDEN:
Maandag: 15.00-20.00 

Woensdag: 15.00-18.00

Vrijdag: 10.00-12.00 

en 15.00-20.00

Kijk ook eens op
www.sbmf.nl
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BASISSCHOLEN EN PEUTERSPEELZALEN
TYTSJERKSTERADIEL INTENSIVEREN
SAMENWERKING

Voor een soepele overgang van peuterspeelzaal
naar basisschool

De peuterspeelzalen en basisscholen in Tytsjerksteradiel hebben gezamenlijk een standaard over-
drachtsformulier ontwikkeld. Daarmee willen zij de overstap van kinderen van peuterspeelzaal
naar het basisonderwijs versoepelen. 

Het overdrachtsformulier wordt gebruikt wanneer kinderen de peuterspeelzaal verlaten om naar
de basisschool te gaan. Ouders en de begeleiders van de peuterspeelzaal brengen met het formu-
lier de ontwikkeling van het kind in kaart. Op basis van deze informatie kan de school beter aan-
sluiten bij de kennis, vaardigheden en behoeften van het kind.

Soepel
Het gestandaardiseerde formulier wordt door alle peuterspeelzalen en basisscholen in
Tytsjerksteradiel gebruikt. Met een soepele overdracht willen de partijen bereiken dat alle kinderen
een passende plek in het onderwijs krijgen die past bij wat ze kunnen en al hebben geleerd. Doel
is om elk kind uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Zo verloopt de toch al spannende over-
gang van peuterspeelzaal naar het basisonderwijs zo soepel mogelijk.

Ouders
Ouders spelen een belangrijke rol bij de soepele overdracht. Zij gaan in gesprek met de peuter-
speelzaal: hoe heeft de peuter zich ontwikkeld op het gebied van motoriek, taal, sociaal – emotio-
nele ontwikkeling, zelfredzaamheid en spel. Hoe ontwikkelde het zich op de peuterspeelzaal en
hoe verloopt de ontwikkeling thuis? Hoe is er samen de ontwikkeling van het kind gevolgd en ge-
stimuleerd? De ouder neemt deze informatie zelf mee naar de basisschool. 

Partijen
Stichting Kinderwoud, OPO Furore, PCBO Tytsjerksteradiel en de gemeente hebben het over-
drachtsformulier samen ontwikkeld. Stichting Kinderwoud is verantwoordelijk voor de peuterspeel-
zalen in de gemeente Tytsjerksteradiel. OPO Furore is de overkoepelende organisatie voor het
openbaar basisonderwijs in Tytsjerksteradiel en PCBO Tytsjerksteradiel is de vereniging van chris-
telijke basisscholen.



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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SLINGER OM ’E SLEEF
Kippenlevertjes in bonen

Benodigheden:
kippenlevertjes 392 gram Pot Mexicaan bonen
Paprika Sambal
Italiaanse kruiden

Bereidingswijze: 
Zet  water aan het kook met een snuif zout, zodra het begin te koken doe
de levertjes erin voor ongeveer 5 minuten. Frituur de ui en paprika licht bruin, voeg de levertjes er-
bij en laat samen bruin bakken. Dan doe de Mexicaanse bonen en de kruiden erbij en laat deze
voor ongeveer 5 minuten sudderen. Serveren met sambal en groenten naar keuze; bv. Broccoli of
sla. Het is een licht  verteerbare maaltijd, koolhydraat arm.

Eet smakelijk!

Joylin Muzo
Ik geef de sleef  door aan Griet van der Meulen.

K.V. TRYNWALDEN KIJKT TERUG 
OP EEN MOOI SEIZOEN!

Na een sportief kaatsseizoen heeft K.V.
Trynwâlden dinsdagavond 8 september haar
laatste slotpartij gespeeld in een nieuw tenue
gesponsord door Kompas Indoor en Outdoor
Reclame en De Canterlanden, foar iters, drin-
kers en sa mear.  

In april 2016 gaat de vereniging weer van
start. Iedereen is van harte welkom volgend
jaar eens mee te kijken en/of mee te doen!
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Timmer- & Afbouwbedrijf 

P. Bakker

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

-�Verbouw

-�Nieuwbouw

-�Onderhoud

-�Badkamers

-�Tegelwerk
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DE PEN

Beste dorpsgenoten.

En dan krijg je opeens ‘de pen’ toegschoven van Jos Dijkstra. Jos schrijft over hun
tijd op Ameland, daar zit inderdaad een link naar ons. Wij zijn Anneke Kiewiet en
Willem Molenaar en samen met onze dochters Rosalie en Olga van 11 jaar wonen
we sinds 4 jaar met veel plezier op de Tille 28. 

Onze namen verklappen vaak al dat we geboren
zijn op Ameland. Beide komen we uit twee grote
gezinnen en zijn opgegroeid in Buren. Studie en
werk brachten ons onder meer naar Leeuwarden
en Groningen. Na de geboorte van onze kinde-
ren in 2004 wilden we graag weer in een dorp
wonen. Vanwege landschap, voorzieningen en
ligging viel ons oog op de ‘Trynwalden’. 
Willem is na de Hogere Landbouwschool biolo-
gie gaan studeren en werkt al heel wat jaren als
zelfstandig ecohydroloog voor verschillende or-

ganisaties. Dit betekent dat hij plannen schrijft voor natuurgebieden, vooral die in Fryslân,
Groningen en Drenthe. Sinds kort werkt hij in opdracht van de Provincie Fryslân. 
Ik ben regiomanager bij zorgorganisatie De Friese Wouden, een uitdagende baan in deze tijd van
veranderingen in de zorg. 
Onze meiden hebben het erg naar hun zin op OBS Thrimwalda en zitten al weer in groep 8.
Beide dames hebben hun hobbies op fietsafstand. Rosalie speelt cornet bij het C-orkest van de
Bazuin en turnt bij sv Dwarres. Olga speelt piano en gaat graag naar Jazz Dance.

We ervaren Gytsjerk als een heel fijn dorp om te wonen. Hierbij helpen voorzieningen als het
zwembad, de supermarkt en de bibliotheek natuurlijk. Maar zeker ook terugkerende evenementen
en activiteiten maakte dat we ons hier snel thuis voelden. Een nieuw centrum is een mooie ontwik-
keling. En erg belangrijk voor het dorp is om de school te kunnen behouden.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen. Op woensdag doen we dat met de loopgroep Trynwalden.

Pieter Oosterhof is al heel wat jaren een trouwe hardloper en hij krijgt bij deze de pen! 



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.



GELOVEN EEN WAAGSTUK?

Het circus heeft iets magisch. Vooral in vroegere tijden
toen het aanbod van ontspanning veel geringer was dan
tegenwoordig moet het voor jong en oud fascinerend ge-
weest zijn als een dergelijk kleurrijk gezelschap neers-
treek in je dorp of stad. Acrobaten, clowns, jongleurs,
dompteurs, paarden en soms zelfs leeuwen en olifanten.
Spanning en ontspanning gaan dan hand in hand. 

Raakt het circusleven ook het geloofsleven? Misschien wel meer dan we denken. Want niet alleen
koorddansen is een waagstuk, geloven in en je toevertrouwen aan de ander/Ander niet minder. 
Hoog in de nok van de tent danste de clown op het koord. Daar hielden de mensen van. Ze juich-
ten hem enthousiast toe. En aan het handgeklap kwam geen einde. ‘Een toffe’, zeiden de mensen,
‘grandioos!’

Op zekere avond zaten de mensen weer te kijken vanuit hun gemakkelijke stoelen. Toen riep de
koorddanser naar beneden: ‘Denken jullie dat ik het kan?’ ‘Ja’ schreeuwden de mensen. En hij
danste van de ene naar de andere kant. Hij kon het omdat ze in hem geloofden.
Toen rolde hij een kruiwagen op de koord en riep: ‘Denken jullie dat ik het kan met een kruiwa-
gen?’ – ‘Ja!!!’ schreeuwden de mensen, luid en geestdriftig. En de koorddanser ging met kruiwa-
gen en al over de koord. Hij kon het omdat ze in hem geloofden. 

En opnieuw riep hij naar beneden: ‘Denk je dat ik het nog steeds kan, als iemand van jullie in mijn
kruiwagen komt zitten?’ Toen bleef het beneden muisstil, zo stil dat de koorddanser bijna het even-
wicht verloor. Ze geloofden niet meer in hem, ze waren bang voor zichzelf.

Geloof in elkaar is een vertrouwenskwestie. In de psychologie wordt vertrouwen omschreven als:
geloven dat de persoon die men vertrouwt zal doen wat men van hem verwacht.
Je gelooft in de betrouwbaarheid van een persoon. Je schenkt iemand je vertrouwen, zeggen we,
maar wat geef je dan uit handen? Blijkbaar iets heel kostbaars. In iemand geloven… Op iemand
vertrouwen heeft ook met kwetsbaarheid te maken. Het is de kwetsbaarheid die vertrouwen haar
waarde geeft, maar tegelijk is het ook haar achilleshiel.

Vertrouwen draagt niet alleen trouw in zich mee, maar ook rouw. Het meest waardevolste en het
aller moeilijkste. Want als iemand jouw vertrouwen schendt, je vertrouwen beschadigt, dan kan dit
je diep raken en je hart breken. Het trekt soms diepe sporen in een mensenleven als men het ver-
trouwen in iets of iemand kwijt is. Het kan je onzeker en angstig maken. En wat in de relatie tussen
mensen speelt, speelt ook in onze relatie tot God.
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Geloofsvertrouwen is een innerlijke zekerheid dat God betrouwbaar is, dat Zijn hulp en aanwezig-
heid je de moed geeft om onder alle levensomstandigheden staande te blijven. Geloofsvertrouwen
is niet aan te leren, maar kan wel groeien uit persoonlijke ervaringen in het leven in verbonden-
heid met God. Je kunt het anderen of jezelf ook niet aanpraten. Het gebeurt, als vanzelf, als je je
aandacht hierop richt. 
Geloven in God is een fascinerend gebeuren, soms moet je je er gewoon maar aan (krui)wagen.

ds. Hille Vlasman 

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

GEZOCHT: KERSTSTALLEN 

Wie heeft op zolder nog een oude kerst-
stal? Een kerststal waar je als kind al van
genoot: het bruin gevlekte schaapje, de
herder met zijn schoudertas, Jozef, die een
stukje verf van zijn jas mist, Maria geknield
bij het kindje Jezus in de kribbe. Of hebt u
een nieuwe kerststal in prachtige kleuren,
strak vormgegeven of een kerststal uit een
ver land? Misschien is uw kerststal heel
klein en fijntjes of juist groot en imposant.

Het weekend voor de kerstdagen willen we verschillende kerststallen een plekje geven in de
Mariakerk te Oentsjerk. Kerststallen met een verhaal. 

Zaterdag 19 december kunt u de stal brengen, zondag 20 december is in de Mariakerk een kerk-
dienst. Daarna is de tentoonstelling met hopelijk een grote variatie aan kerststallen nog enkele da-
gen te bezichtigen. Een mooie gelegenheid voor jong en oud om in de sfeer van kerst te komen.
De openingstijden van de tentoonstelling volgen. 

Woensdag 23 december kunt u de kerststallen weer ophalen zodat u met de kerstdagen zelf van
uw kerststal kunt genieten. 

Mocht u een kerststal beschikbaar willen stellen, dan dit graag voor 12 december doorgeven aan
Tiety Bakker, t.bakker@pgtrynwalden.nl  Tel. 058-2894919
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SS pp ee cc ii aa ll ii ss tt   ii nn ::
* Rauwkosten

* Gesneden groenten

* Fruitstukken

* Exotisch fruit

* Salades

Wij�bezorgen�gratis�in�de�Trynwâlden

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

• 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
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Op donderdag 19 november a.s, vindt de 

jaarlijkse ledenvergadering 
van ijsclub Gytsjerk weer plaats. 

U bent op deze avond vanaf 20.00 uur van harte welkom 
in de brasserie de Canterlanden

om de vergadering bij te wonen. Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,
Bestuur IJsclub Gytsjerk





De Einekoer

41

Gedichten
Kim is mijn honingblonde hond.
Waarbij nog komt; een bijna Mechelaar.
Echt waar. Slechts op één haartje na.
Gelukkig maar! De echte is nooit honingblond.

Meestal politiehond: een Izegrim.
Kim niet. Kim is een allemansvriendin.
Haar motto luidt: Vergeving.

Vandaar dat criminelen verzuchten;
“Mevrouw, uw hond is om te stelen!”
Maar daar komt niets van in!
Ik ben haar herderin; zij mijn beschermelinge.

LIJSTERBES
In het juli/augustus nummer schreef ik over de bloeiende lijsterbes in het
stukje Bloemenweide. De struik/boom bloeide toen hevig. Dat is nu terug
te zien in de hoeveelheid bessen die er aan hangen. Flink vol.
Onderweg kwam ik een overladen boom tegen aan de Zomerweg in
Hurdegaryp. Deze stond in de voortuin van een huis. De boom is overal
goed voor.
In de volkscultuur van vroeger dagen gold de lijsterbes als zinnebeeld van
wijsheid en kracht en beschermer tegen het kwaad. Een reiziger droeg
een twijg bij zich om zeker te zijn van een behouden aankomst. De boe-
ren legden lijsterbestakken bij de stal om het vee te beschermen tegen
ziekten. Ik raad u aan enkele lijsterbessen te eten, want volgens de Kelten word je er jong van. Of
dat dan ‘jong van hart’ is of qua uiterlijk, dat weet ik niet. Om dat laatste te bewerkstelligen, heb-
ben wij nu andere middelen dan de lijsterbes. De keuze is aan u; een fijn naaldje om het gezicht op

te spuiten, of een zure lijsterbes eten. Het kan een dilemma zijn, wie mooi wil
zijn moet pijn lijden.
Hou in ieder geval in gedachten dat lijsterbes gezond is, er zit veel vitamine C
in. Je kunt er altijd iets lekkers van maken, zoals jam, wijn of de bessen op je-

never zetten. Voelt u daar weinig voor, dan zullen de vogels met graagte de bessen van de boom
eten. Merels en natuurlijk lijsters.

Jacqueline Fournier



Team 

Trynwâlden e.o

tel. 06 - 83799488

Verpleging en verzorging thuis, 

ook in uw dorp.



NOVEMBER
6/7 Oud Papier Bekende route
19 20.00 u Ledenvergadering IJsclub Brasserie ‘de Canterlanden’
21 15.00 u Aankomst Sinterklaas en zijn Pieten Haven Gytsjerk

Agenda Vrouwen van Nu afd. Giekerk 
4 10.00 u Gespreksgroep 55+ It Skewiel Oentsjerk
6 Ringen meitsje o.l.v. Lenie en Hillie Moets Bij dielnimmer thús
10 09.30 u Kofjemoarn fersoarge troch Wynzer leden De Winze - Wyns
16 19.45 u Lutz Jacobi: Vrouw in de  politiek It Skewiel – Oentsjerk
17 09.30 u Breicafé voor alle vrouwen in de Trynwâlden Wapen van Friesland Oentsjerk
18 19.00 u Breicafé voor alle vrouwen in de Trynwâlden Wapen van Friesland Oentsjerk
27 Itentsje     De Winze - Wyns  
Foar 'elk wat wils' tinke wij.

Contact: Janke Wijbenga-Nijdam, De Tille 18, Giekerk, tel 058-8433441

Ouderensoos Gytsjerk
We zijn inmiddels gestart met onze bijeenkomsten op 23 september ’s middags om 14.00 u in de
consistorie achter de Ontmoetingskerk in Oentsjerk.

De data voor 2015: 21 oktober, 4 november, 18 november, 2 december, 16 december, 
30 december.
U bent van harte welkom!

De Einekoer

43

AGENDA



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

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

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

 
 

 
 



PREEKROOSTER 
dag datum tijd plaats voorganger bijzonderheden
zo 01-11 09.30 Ontmoetingskerk I. Verburg Zendingszondag 

11.00 Wyns I. Verburg

wo 04-11 19.30 Mariakerk Oentsjerk D. Geertsma dankdag

zo 08-11 09.30 Gytsjerk H. Vlasman
09.30 Aldtsjerk I. Verburg

zo 15-11 09.30 Ontmoetingskerk H. Vlasman Schoolkerkdienst
10.00 Heemstra State I. Verburg
19.00 Mariakerk Oentsjerk I. Verburg vesper

zo 22-11 09.30 Ontmoetingskerk H. Vlasman gedachtenisdienst G+O 

zo 29-11 09.30 Ontmoetingskerk H. Vlasman eerste advent avondmaal

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

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

LOONWERK
GRONDWERK
KRAANVERHUUR

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



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

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

Ergotherapie Petra Degen/Anne Hoekstra. Frisiastate 23, Oentsjerk
Zorggroep Tellens, 058-2564141 ergoskewiel@zorggroeptellens.nl

De Friese Wouden, wijkteam Hurdegaryp e.o.
Heeft u thuiszorg nodig en woont u in de omgeving van de Trynwalden? 
Ons thuiszorgteam van elf deskundige zorgmedewerkers staat voor u klaar, we zijn bereikbaar op 
T 088 512 63 00, tytsjerksteradielteamtytsjerk@friesewouden.nl

De Einekoer

47



De Einekoer

48

Huisartsenmaatschap Trynwalden
Frisiastate 1, 9062 GX Oentsjerk
www.huisartsenmaatschaptrynwalden.nl
J. de Boer 058-2561337; M.S. Reitsma 058-2562862; J.W. Wijnstra 058-2561291
Spoednummer: 058 – 2561606
Spoedgevallen na 17:00 en in weekenden; Dokterswacht Friesland 0900-1127112
08.00 – 08.45 uur: bellen voor aanvragen visites en consulten dezelfde dag
11.00 – 12.00 uur: bellen voor afspraak spreekuur en terugbelspreekuur de volgende dagen
13.00 – 13.30 uur: terugbelspreekuur, afspraak maken via assistentes.

Apotheek
Voor 10:00 bestelde medicijnen [via website, telefonisch of in kastje] na 2 werkdagen afhalen tussen
10:00-10:30 en/of 15:30-17:00.

Tandartspraktijk Oenkerk, Frisiastate 2, 9062 GX Oentsjerk
www.tandartsenpraktijkoenkerk.nl

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

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

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

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

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

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

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