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Dijkstra Woonmode
Rengersweg 21 9062 EA Oentsjerk
Tel. 058 - 256 19 03 (voorheen Meba)
Voor al uw woninginrichting!

Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur
Vrijdagavond koopavond

De Einekoer

FAN ’E REDAKSJETAFEL
Dan is het al weer zo ver. Het einde van het jaar. Sinterklaas heeft met zijn
pieten Gytsjerk verlaten en is weer afgereisd naar warmere contreien.
Tjonge, wat was het slecht weer, toen de beste man Gytsjerk binnenkwam.
Maar, dat mocht de pret niet drukken. Ik heb gehoord dat de Sint en de pieten hier een erg gezellige tijd gehad hebben.
‘De Einekoer’ begint het jaar 2016 met een nieuwe omslag. We hopen dat u de locatie herkent, is
dat niet het geval, dan zou u eens op een mooie dag in de omgeving kunnen wandelen en kijken
of u de locatie kunt ontdekken.
Wat zal 2016 ons allen brengen? Gelukkig heeft niemand een vooruitziende blik en kunnen we
de toekomst niet voorspellen. Uiteraard hopen we volgend jaar rond deze tijd eindelijk eens van
een nieuw winkelcentrum te mogen genieten.
Verder kan ik vast een paar bijzondere gebeurtenissen noemen: de toneelvereniging is al druk aan
het repeteren met een nieuw toneelstuk en als ik de geruchten mag geloven dan staat ons in april
weer een mooie verrassing te wachten. De juiste data en locatie voor de uitvoeringen wordt in een
van de volgende nummers van ‘De Einekoer’ vermeld.
De data voor het dorpsfeest zijn ook al bekend; 18, 19 en 20 augustus 2016, dit jaar weer met
feestwagens. Het dorpsfeest valt precies in de zomervakantie, omdat voor het noorden de zomervakantie in 2016 laat is.
De redactie van ‘De Einekoer’ wenst u allen een goede jaarwisseling, een voorspoedig en vooral
gezond 2016.
Tjikke Krijgsman

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.
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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
Inloopspreekuur 27 januari 2016
De eerstkomende bestuursvergaderingen van Dorpsbelangen is op woensdag 27 januari 2016,
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.
Nieuws scholen Trynwâlden
In oktober 2015 heeft de gemeente Tytsjerksteradiel onderzoek gedaan naar de spreiding van
kindvoorzieningen in Trynwâlden. De dorpen in Trynwâlden hebben te maken met bevolkingskrimp, afnemende leerlingenaantallen, verouderde schoolgebouwen, invoering van het continurooster, leegstaande lokalen en krimpende budgetten. Dat heeft ook gevolgen voor de aanwezige
kindvoorzieningen. Hierover heeft de gemeente in een peiling uw mening gevraagd.
Resultaten peiling
Eind november heeft de gemeente een ‘Nijsbrief’ uitgebracht over de uitkomsten van de peiling.
Deze nieuwsbrief heeft Dorpsbelangen geplaatst op www.gytsjerkaktueel.nl. In de nieuwsbrief
staan de volgende resultaten: “In totaal heeft 24,8% van de huishoudens in de Trynwâlden meegewerkt aan de peiling, in Gytsjerk reageerde 28,47% van de huishoudens. De uitkomst op hoofdlijnen is dat de inwoners van Gytsjerk hebben aangegeven een school in het dorp te willen houden.
De voorkeur gaat daarbij uit naar het samenvoegen van beide scholen.”
Betrouwbaarheid peiling
Ondanks dat de peiling in verschillende vormen (digitaal en op papier) is verspreid en het mogelijk was om de online peiling meerdere malen in te vullen, is er geen reden om te twijfelen aan de
betrouwbaarheid van de resultaten van de peiling. Huishoudens hadden inderdaad de mogelijkheid om meerdere malen de peiling in te vullen omdat individuen binnen een huishouden kunnen
verschillen van mening. Het onderzoek werd uitgevoerd door BCN uit Drachten. Aan hen is gevraagd na te gaan of de resultaten voor Gytsjerk representatief zijn. BCN heeft de data geanalyseerd en daarbij de uitkomsten per leeftijdscategorie en per dorp bekeken. Hieruit bleek dat de gegevens van Gytsjerk volledig representatief zijn en zodoende zijn de uitkomsten betrouwbaar.
Besluitvorming
Dorpsbelangen Gytsjerk blijft in afstemming met de dorpsbelangen van Oentsjerk, Mûnein en
Aldtsjerk in gesprek met de verschillende besturen (OPO Furore, PCBO Tytsjerksteradiel, Kearn en
Kinderwoud). Ieder bestuur kent zijn eigen besluitvormingsroute om vervolg te geven aan de uitkomsten van de peiling. Het definitieve rapport met bevindingen en aanbevelingen wordt in het
voorjaar van 2016 voorgelegd aan de Raad van de gemeente Tytsjerksteradiel.
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Ingmar Plantenga

06 - 21 58 22 21

info@uniekhoveniers.nl

Uniek Hoveniers
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

• Financiële administratie
• Loonadministratie
• Omzetbelasting
• Inkomstenbelasting
• Jaarrekening
• Advisering
Achterdyk 4 • 9061 CZ Gytsjerk
Tel. : (058) 256 23 20 • E-mail: info@wassenaaradministratie.nl
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Standpunten Dorpsbelangen Gytsjerk
Op 25 november jl. heeft het bestuur Dorpsbelangen Gytsjerk vergaderd over de uitkomsten van
de peiling en de betekenis hiervan voor ons dorp zoals verwoord in de visie op basisscholen
Gytsjerk 2015 – 2020 ‘Samen naar school’.
Het bestuur van de Vereniging voor Dorpsbelangen Gytsjerk neemt de volgende standpunten in:
1. Dorpsbelangen Gytsjerk ziet behoud van het basisonderwijs in Gytsjerk voor leefbaarheid en
‘Mienskip’ volledig bevestigd in de uitkomsten van de peiling. Om de toekomst van het basisonderwijs in het dorp vanwege krimp veilig te stellen, vindt Dorpsbelangen Gytsjerk het cruciaal dat de beide scholen samengaan. Dorpsbelangen ziet het als een hernieuwde opdracht om
zich tot het uiterste in te spannen om dit te realiseren.
2. Dorpsbelangen Gytsjerk stelt zich op het standpunt dat op korte termijn door alle partijen gestreefd moet worden naar een samenwerking waardoor binnen enkele jaren alle kinderen uit
Gytsjerk samen naar dezelfde school gaan.
3. Dorpsbelangen Gytsjerk heeft een sterke voorkeur voor een informele samenwerkingsschool (fusieschool), omdat deze vorm de meeste ruimte biedt aan diversiteit van levensbeschouwelijk
onderwijs. Of dit nu openbaar is of Christelijk of een andere levensovertuiging.
De optie om een 2-onder-1 kap school in Gytsjerk neer te zetten is niet onderzocht in de peiling.
Deze vorm is op (middel)lange termijn o.a. door dalende leerlingenaantallen, bevolkingskrimp en verouderde schoolgebouwen niet rendabel. Gytsjerk zou dan twee kleine scholen in het dorp houden,
die niet bijdragen aan de zo gewenste ‘Mienskipszin’ die uit de resultaten van de peiling komt.
4. Dorpsbelangen Gytsjerk gaat zich er hard voor maken dat er een (ver-)nieuw(d) gebouw komt,
met een nieuw gymlokaal en een klein sportveld. Dat kan bijvoorbeeld op de huidige plek van
de Thrimwaldaschool of een andere plek centraal in Gytsjerk. Tijdens de bouw kan de
Ichthusschool tijdelijk als gezamenlijke school worden gebruikt.
Met een beetje goede wil van alle betrokken partijen zou er over vijf jaar een mooie
(ver)nieuw(d)e school in ons dorp kunnen staan. “Het ministerie van Onderwijs stimuleert samenwerking van kleine scholen en heeft daarvoor extra geld beschikbaar gesteld. Sluiting en samenwerking kunnen daardoor nu nog plaatsvinden zonder al te veel financiële pijn.”
(bron: Leeuwarder Courant 17/08/15).
Door nú te acteren kunnen veel onnodige kosten worden voorkomen en kan Gytsjerk aan alle inwoners een toekomstbestendige school bieden. Een school voor alle kinderen, lekker dichtbij is super belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp!
Meer BESTUURLIJK BEKEKEN
Website www.trynwalden.nl vernieuwd!
Op vrijdag 20 november jongstleden werd door burgemeester Eric ter Keurs de officiële opening
verricht van de vernieuwde website www.trynwalden.nl. Na vijftien jaar is er een totaal vernieuwde website, tot stand gekomen in samenwerking met de besturen van dorpsbelangen en met
professionele ondersteuning van het bureau Basticom uit Gytsjerk. Het opnieuw inrichten en bouwen van de website is een behoorlijke klus geweest, maar het resultaat mag er zeker zijn. Met de
nieuwe site beoogt de werkgroep alle inwoners van Trynwâlden nog beter te kunnen voorzien van
nieuws uit onze woonomgeving.
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Hellinga
transportbedrijf

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

Rinia van Nautaweg 81, 9061 AD Gytsjerk
Tel. 058-2561402
info@hellingatransport.nl
www.hellingatransport.nl

nu ook op maandag geopend

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

De Einekoer
Net als de vorige website hebben alle dorpen een plek gekregen; het dorp Gytsjerk is vertegenwoordigd door middel van een link naar onze eigen website www.gytsjerkaktueel.nl. Zeker de
moeite waard om eens een kijkje te nemen!
Ho! net yn’e KLIKO!
Deze maand besteden we aandacht aan oude elektrische apparaten die niet
in de KLIKO, maar naar een inzamelpunt moeten (zie volgende pagina). De
eerste maandprijs van €100 is gevallen. De winnaar is Martinus van der
Meulen. De prijs valt elke maand weer. Heb je je nog niet officieel aangemeld? Ben je vergeten om de sticker op de container te plakken? Wil je een
nieuwe? Meld jezelf of een ander aan op www.gytsjerkaktueel.nl
Martinus eerste prijswinnaar €100
Martinus van der Meulen doet enthousiast
mee aan de actie in Gytsjerk. “25 % minder afval in de grijze container in een
jaar tijd? Dat gaan jullie redden!” zegt hij
heel beslist. Hij reageert blij verrast als hij
hoort dat hij een geldprijs van €100 gewonnen heeft. “Het zit achter glas. Hoe
moet ik dat nou hergebruiken als ik dit
kunstwerk aan de muur hang?” zegt hij
lachend. Hij was al goed in het scheiden
van afval en composteert achter in de
tuin. Etensresten die daarvoor geschikt
zijn, worden apart gehouden in een emmertje in de keuken. De rest gaat in
groene containers, waar hij er twee van heeft. “Daar gaat het vele snoeiafval in. In één groene
bak kan ik niet alles kwijt. En in de grijze container? Nee, nee, unsin”.
Samuel
Martinus vertelt trots dat zijn vrouw, Baukje, verkoopster is bij Samuel, het kringloopcentrum in
Gytsjerk. Onverkoopbaar materiaal moet helaas weg. Dat brengt Martinus naar de Milieustraat.
Blik vindt hij ook een lastige. “Waarom moet dat nou in de grijze container? Het kan er wel weer
met een magneet uit gehaald worden, maar het kan ook direct naar de oud ijzerboer.”
Zijn er dingen die anders moeten in de praktijk? “Sommige mensen doen een plastic zak onderin
de groene container”, vertelt Martinus. “Zij hebben blijkbaar niet door dat die versnipperd wordt
en in stukjes in de compost terecht komt.”
Het valt Martinus op dat er nog maar weinig mensen mee doen met de actie. “Je ziet meer containers met een 30 km sticker. Die zijn trouwens ook heel nuttig want er wordt veel te hard gereden”,
grinnikt hij.
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* nieuwbouw * verbouw * onderhoud *

Rengersweg 102, 9062 EJ Oentsjerk

Telefoon: 058 - 256 15 00

www.bouwbedrijfvandermeer.nl

Afhaalmenu’s voor 2 - 3 personen
voor €18,50
Elk weekend een lopend buffet voor € 11,75
(Van tevoren reserveren)
Openingstijden:
Alle feestdagen 11.00 - 22.00 uur. Maandags gesloten
Dinsdag t/m donderdag 16.00 - 21.00 uur
Vrijdag 11.00 - 21.00 uur
Zaterdag en zondag 11.00 - 22.00 uur

Nieuwestraatweg 2, 9061 CL Gytsjerk (Giekerk)
Tel. 058 - 2563820 * www.orientalgiekerk.nl
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OUD PAPIER
Op de volgende dagen wordt er weer ingezameld:
Vrijdag 8 januari en zaterdag 9 januari
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 containerplaatsen bijeenzetten? Bij de container: het papier zo ver mogelijk achterin opstapelen. Dit bespaart 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 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.
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kwaliteit
goede service
scherpe prijzen

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

www.werkhoveniers.nl

Harmen Werkhoven
Waling Dykstrastrjitte 27, Gytsjerk
06 - 15 08 68 42 • info@werkhoveniers.nl
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Uw allrro
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klussenbedrijf
uit Gytsjjerk!

PARKET, LAMINA
AA
AT
T EN PVC
schuren, onderhouden
en legge
en

MEUB S EN TRAPPEN
M
PEN
renoveren, kleuren
n
en herstellen

TEGELWE
ERK
badkamer, toile
et, vloeren
en terrassen

TIMMERWERKEN
N
onderhoud, verbouw
w
en gevelbekleding

Bel Dieter:

2
06 - 21 50 08 7

Simke Kloostermanstr
straat 20 • Gytsjerk • 06 - 21 50 08 72 • info@dieklus.nl
fo@dieklus.nl

www
w.dieklus
s.nl

Janneke
Mulder - Deelstra

R. VAN NAUTAWEG 10
9061 AE GYTSJERK
TEL.: 058 - 256 12 51

BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK

De Einekoer

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

ICHTUSSCHOOL
We hebben allemaal vast eens iemand gezien die aan het programmeren was. Dat lijkt moeilijk en
bijna niet te leren, maar schijn bedriegt. De meeste programma’s worden gemaakt met een geschreven tekst. Dat heet programmeertaal en die staat bol van Engelse woorden, afkortingen, tekens en
getallen. Veel daarvan kun je zien als het leren van een nieuw en lastig alfabet. Programmeren begint met logisch denken en handelen. Dat doen we al, denk maar eens aan school en je agenda. In
huis is het niet anders. Als je dat niet volgens een schema zou doen dan krijg je niet eens een belegde boterham. De boodschappen, koken, was, schoonmaken en nog veel meer gaan op een logische wijze. Eerst dit en dan dat. Eerlijk, dat is de kern van programmeren: logica, rekenkunde en
een beetje wiskunde. Maar de taal die men hanteert, die maakt het lastig.
Programmeren stimuleert belangrijke ’21e eeuw’ vaardigheden zoals creatief denken, probleemanalyse, doelgericht werken, samenwerken en doorzettingsvermogen. Daarnaast is het van belang
dat leerlingen in een wereld waarin we steeds meer vertrouwen op geautomatiseerde hulpmiddelen, het gevoel ontwikkelen voor de mogelijkheden en beperkingen van digitale systemen.
Op de Ichthusschool zijn de kinderen in groep 7/8 bezig met het oefenen van programmeren.
Kinderen die willen, kunnen experimenteren met een Lego Mindstorm EV3-robot. Deze robot moet
verschillende opdrachten uitvoeren op een speeltafel. De robot moet altijd starten vanaf dezelfde
plek op de speeltafel. De klas moet een volledig autonome robot ontwerpen, programmeren en
bouwen. Deze robot speelt uiteindelijk een wedstrijd tegen groep 8 van De Paadwizer uit
Oentsjerk.
Wie heeft zijn robot het beste geprogrammeerd?
Team Ichthusschool
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Tjitske Koopmans
T: 06-25360061
E: tjitske.koopmans@personaltouchtravel.nl
www.personaltouchtravel.nl/adviseur/tjitske-koopmans
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THRIMWALDASCHOOL
Doppen sparen voor onze geleidehonden
Ilze Hartman en Silke Koopmans hebben de actie ‘Doppen sparen’ opgezet.
Plasticdopjes van bijvoorbeeld frisdrankflesjes of melkpakken, melk-of yoghurtpakken, spuitbussen etc. Gooi ze niet weg, maar lever ze in bij ons op de
Thrimwaldaschool Dr. O. Postmastraat 6 te Gytsjerk (graag tussen 10.1510.30 uur of 12.15-12.30 uur). U ontlast het milieu en steunt zo KNGF
Geleidehonden. Aangezien zowel het inzamelen, sorteren als het transport
door vrijwilligers wordt uitgevoerd, komt de gehele opbrengst ten goede aan
de opleiding van onze geleidehonden.
Studie
In september zijn wij, Jacoba en Dieuwke, gestart met de studie Onderwijswetenschappen aan de
Open Universiteit. Wij maken hierbij gebruik van de lerarenbeurs, die het mogelijk maakt voor leerkrachten om gesubsidieerd een studie naast het werk te volgen. Wat houdt deze studie in?
Onderwijswetenschappen is een interdisciplinaire masteropleiding, dit betekent dat er verschillende
vakgebieden met elkaar gecombineerd worden. Zo leer je over de psychologie van het leren, onderwijskunde, onderwijstechnologie en organisatie binnen het onderwijs.
Onderwijswetenschappers werken op allerlei plekken waar geleerd wordt. Dit kan op scholen zijn,
maar ook in het bedrijfsleven. Over elke (georganiseerde) leerervaring, les, cursus of opleiding is
van tevoren door hen nagedacht en daarna vormgegeven.
De onderwerpen die op dit moment in de studie behandeld worden, geven veel inzichten over de
dagelijkse praktijk en het handelen van de leerkracht. Hierbij valt te denken aan coöperatief leren
en zelfregulerend leren van kinderen. Wij gaan met deze onderwerpen theoretisch de diepte in en
proberen dit weer terug te vertalen naar de praktijk. Zodat er een stevige basis ontstaat, waar onze
kinderen de vruchten van plukken!
In het schakeljaar gaan we de onderwijskundige- en psychologische (leer) theorie in en in het masterjaar is het de bedoeling dat we een onderzoek gaan uitvoeren die past binnen onze organisatie.
Groet,
Jacoba Hiemstra en Dieuwke Rutgers
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Leven
en
Werk
Renie Jouta
Rinia van Nautaweg 63
9061 AD GYTSJERK
(058) 256 31 51
info@joutacoaching.nl
www.joutacoaching.nl

jouta coaching

Coaching
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SCHRIJFCAFE TRYNWALDEN
Als vertaler en redacteur van non-fiction boeken is het mijn werk om de woorden en gedachten
van andere mensen zo goed mogelijk weer te geven in helder en begrijpelijk Nederlands. Dan is
het een leuke afwisseling om ook eens wat dingen voor jezelf te schrijven. Gedichtjes bijvoorbeeld, of zo maar wat tekstjes. Gewoon, omdat het leuk is – een beetje creatief zijn op papier.
Schrijfcoach Saskia de Bruin heeft het in een van haar boeken als volgt verwoord: ‘Creatief schrijven is spelen met woorden en zinnen op papier. Jezelf op een plezierige manier de ruimte geven.
Dichter bij jezelf en je eigen waarheid komen.’
Een paar jaar geleden bezocht ik af en toe het schrijfcafé in Heerenveen, dat werd georganiseerd
door Hella Kuipers en Ingrid Barmentloo. Je kreeg allerlei schrijfopdrachtjes en als je klaar was las
elke deelnemer voor wat hij had geschreven. Dan ontdek je dat iedereen het op zijn eigen manier
doet. Iedereen heeft zijn eigen gedachten, verteltrant en eigen stijl. Boeiend en inspirerend!
Omdat het schrijfcafé in Heerenveen inmiddels is gestopt, ben ik nu zelf een schrijfcafé begonnen
in de Trynwâlden. Je krijgt verschillende opdrachtjes waarbij je je fantasie de vrije loop kunt laten.
Je hebt geen bijzonder schrijftalent nodig; het gaat om het proces van het schrijven, niet om het resultaat.
Nieuwsgierig geworden? Kom gerust een keer meedoen. Schrijven is leuk – en samen schrijven is
nog leuker!
In 2016 is het schrijfcafé geopend op 23 januari, 20 februari, 26 maart en 23 april, van 10.00
tot 11.15 uur in buurthuis BOB in Oentsjerk. De kosten bedragen € 6,00 (inclusief koffie, thee en
iets lekkers).
Sietske Boonstra

Sabeare

Noteert u alvast de volgende data in uw agenda:
Vrijdag 1 april
Zaterdag 9 april
Zondag 10 april
Locatie: Pro Rege te Oentsjerk
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Kaashandel v.d. Wal - Garyp - Tel. 0511 52 15 50
Hoog in kwaliteit, laag in prijs.
Ruime sortering binnen- en buitenlandse kaassoorten.
Ook zijn wij ruim voorzien van dieet-soorten.

ALLES 1e SOORT EN VERS VAN HET MES

Bloemisterij
A. Koolhaas en Zoon
Folgerenlaan 84, Drachtster Compagnie
Tel. 0512 34 18 28

* Bestrating & sierbestrating
* Tuinaanleg & -onderhoud
* Takversnippering
* Voor bedrijf & particulier
* Onderhoudscontracten
verhuur
Minikraan
!!
cm breed
vanaf 70
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PUZZEL
In deze puzzel zijn zevenentwintig woorden van elk negen letters in stukjes gehakt. Na de
juiste invulling leest U in de vetomrande hokjes, van boven naar beneden een gezegde.
aad – aag – aal – ade – and – ant – aps – arg – ars – blo – cof – sch – cum dee – den – dig – eel –
een – eid – elv – emk – emp – end – eng – eni – ent erl – esc – eve – evi – exp – ext – ger – ghe – hem
– igh – ijks – ing – int ist – juf – ken – ken – lar – lst – lte – maï – min – nar – nau – nijl – nre – ool ool –
oop – osi – rei – rem – rgr – rig – rus – sar – skl – sse – str – sum – tal tel – tie – tie – tot – tre – tte – tto –
uni – uur – ver – vol – wan – wel – zuu.
1. indiaans symbool
2. heelal
3. stenen doodkist
4. onderwijzeres
5. tentoonstelling
6. amper
7. bliksem
8. achterdochtig
9. troubadour
10. ultra
11. sela
12. klaarblijkelijkheid
13. ibis
14. rattenkruid
15. de edelen
16. minnares
17. koolsoort
18. proportioneel
19. larve v/d meikever
20. enigszins breed (muziek)
21. trema
22. pH
23. konkelaar
24. verrekijker
25. begaafd
26. plotseling
27. ellende

F.Z.
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Oplossing december puzzel

INZAMELING BOEKEN SWIM!
Regelmatig worden wij, de bestuursleden van SWIM!, aangesproken met de vraag of wij al boeken kunnen gebruiken voor verkoop tijdens het feest van Gytsjerk. Dat waarderen wij uiteraard
zeer. Geweldig dat het zo leeft! Echter... als wij nu al beginnen met inzamelen, wordt de stapel
wel erg groot. Middels ‘De Einekoer’ laten wij u weten wanneer (niet eerder dan in de zomermaanden) wij, met dank aan Jentsje Leistra, weer boeken kunnen ontvangen. Alvast bedankt voor
uw moeite!
De bestuursleden van SWIM! wensen u een gezond en gelukkig 2016 toe!
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Notenpasta’s
noten en
zuidvruchten

Kloosterman
Reform- en
Natuurvoeding
R. v. Nautaweg 35, Gytsjerk
058 - 256 12 82

openbare
bibliotheek
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
S. Kloostermanstrjitte 6
9061 BE Gytsjerk
Tel. 058 256 26 11
Verlenglijn 0900-3450345
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I’M DREAMING OF A WHITE XMAS
Ik denk dat je daar lang over kunt dromen. Daar is niks mis mee, een beetje dagdromen en lekker
binnen zitten sudderen, kan heel genoeglijk zijn. Alhoewel, zoals het weer nu is, nodigt het wel uit
om naar buiten te gaan.
De zon schijnt volop, de natte dagen hebben we voor nu weer even achter ons liggen. Het waait
dan af en toe flink, maar de temperaturen zijn aangenaam. Ik ben geen weerkundige, maar wel
een Hollander. U weet Hollanders en ook Friezen hebben het bij -een praatje maken- vaak over
het weer. Je kunt eens even lekker klagen als je er behoefte aan hebt, dat te doen. Het is ook
nooit goed, moet je maar denken. Het is een hele kunst om alles opgetogen en van de zonnige
kant te zien. Je kunt het een levenskunst noemen. Het moet eigenlijk in je eigen huis beginnen,
met het goed en bewust gebruik van energie. De kringloop, het recycleren –zoals de Vlamingen
zeggen, goede afvalscheiding.
In de vorige Einekoer-s kunt u nog het een en ander nalezen over
de Kliko. In deze dagen kunt u heel veel verschillende informatie
krijgen over het weer en het klimaat, doordat nu de klimaatconferentie in Parijs wordt gehouden. Ik ben bang dat ik door al de informatie via de media, wel wat extra turbulentie in de lucht veroorzaak, door mijn gezucht. Met frisse moed vooruit, zal ik maar
zeggen.

De vader van een vriendin had wel aardig kijk op het weer. Bij zijn
huisje op Terschelling, klom hij op het ‘waardún’ om te kijken wat
op komst was. Wy sille moarn mar wer efkes yn ’t waar sjen.
Ik wens u zonnige, droge, windstille kerstdagen toe. Dan kunt u er
zeker op uit. Als u binnen blijft, wens ik u veel genoegen bij het beluisteren van Bing Crosby’s: I’m dreaming of a White Xmas.
Jacqueline Fournier
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Online kansen benutten
Website ontwikkeling & online marketing

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

www.basticom.nl
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SLINGER OM ’E SLEEF
Tabouleh
Naar mijn werk neem ik regelmatig een salade mee als lunch. Eén van
mijn favorieten is tabouleh. Deze is het lekkerst als je hem de avond tevoren al maakt, de verschillende smaken vermengen zich. De tabouleh is in
de koelkast gerust een paar dagen houdbaar, daarom maak ik vaak wat
voor een paar dagen.
Ingrediënten:
150 gram gekookte en afgekoelde couscous
2 in stukjes gesneden geroosterde paprika’s uit pot
50 gram verse peterselie
2 sjalotjes, fijngesneden
2 tomaten, klein gesneden
3 eetlepel olijfolie extra virgin
Het sap van 1 citroen
1 teen knoflook, geperst of fijn gesneden
50-100 gram feta
Handvol ongezouten amandelen, fijngehakt
Bereiding:
Meng de paprika, peterselie, sjalotjes, tomaten, olijfolie, citroensap en knoflook door de couscous.
Verkruimel daarna de feta over de salade en maak het af met de fijngehakte amandelen.
Eet smakelijk! Margriet Schotanus
Ik geef de sleef door aan Tony Carlos

DORPSFEEST GYTSJERK 2016
De feestcommissie is al weer druk bezig met de voorbereidingen voor het feest in 2016.
Om iedereen in de gelegenheid te stellen mee te doen met de optocht, willen wij nu alvast het
thema en de datum bekend maken.
Het dorpsfeest Gytsjerk zal plaatsvinden op: 18,19 en 20 augustus 2016
Het thema voor de optocht is “The 90’s!”. Meer info over het aanmelden van de feestwagens
en fietsploegen volgt. Alvast veel plezier met het bedenken van jullie onderwerp!
Groetnis, Feestcommissie Gytsjerk
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TAAL ATELIER
IN BIBLIOTHEEK GYTSJERK
Op vrijdag 29 januari is er weer TaalAtelier in de bibliotheek.
Deze keer wordt er een schrijfactiviteit georganiseerd voor de basisschoolleerlingen van groepen 6
t/m 8.
Schrijven is een mooie manier om te ontdekken wat je bezighoudt en je creativiteit te ontwikkelen!
Je hebt geen bijzonder schrijftalent nodig!
Inloop van 14.00-14.15 uur en de activiteit zelf is van 14.15-15.15! De kosten zijn € 1,50 en je
kunt je via opgeven bij sietske.boonstra@telfort.nl of in de bibliotheek tijdens de openingsuren.
Tot ziens op 29 januari!

Tjikke Krijgsman
Waling Dykstrastrjitte 13
9061 BL Gytsjerk
058 - 288 64 99
06 - 22 62 74 92
tjikke@pedicurekrijgsman.nl
www.pedicurekrijgsman.nl
medisch pedicure en
specialistisch voetzorg verlener

Waardebon

januari 2016 actie
op vertoon van deze bon

Waardebon

10% korting op uW pedicurebehandeling
1 bon per cliënt – Voor iedereen, ook als u al cliënt bent.
actie alleen bij inlevering van deze bon!
Bon geldig van 01-01-2016 t/m 31-01-2016
Voor alle afspraken die in januari gemaakt worden,
dus ook als u voor februari een afspraak in wilt plannen.
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Timmer- & Afbouwbedrijf

P. Bakker

- Verbouw
- Nieuwbouw
- Onderhoud
- Badkamers
- Tegelwerk
De Barte 2, 9061 DK Gytsjerk
Tel. 06 - 50 52 04 04
Tel./Fax. 058 - 256 33 99
timmerbedrijfpbakker@chello.nl
www.timmerbedrijfpbakker.nl
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DE PEN
Zeer verrast was ik toen ik de pen kreeg van Pieter Oosterhof, een van mijn hardloopmaatjes van Loopgroep Trynwâlden. Op mijn 65e hoop ik nog net zo fit en
sportief te zijn als Pieter en zijn vrouw Geeske. Mijn naam is Linda Veninga, geboren in Friesland, opgegroeid in Drenthe, gestudeerd en gewerkt in Noord-Holland
en uiteindelijk weer beland in Friesland. Samen met mijn kinderen Maureen (15) en
Matthijs (12) woon ik aan de Dr. E. Wassenberghstrjitte. Ook hebben we nog een
dementerende kat van ruim 17 genaamd Mouse en een iets jongere met de naam Mika.
Maureen zit in de examenklas van Chr. Mavo De Saad in
Damwoude, hierna hoopt ze de MBO-V in Leeuwarden te gaan volgen. Maureen volleybalt bij Volleybalvereniging Trynwâlden en ze
doet aan jazzdance bij Sportvereniging Dwarres.
Matthijs zit in groep 8 van de Ichthusschool en voetbalt in het team
D2 bij VC Trynwâlden. Wat heerlijk dat dit allemaal zo dicht bij huis
kan! In de zomermaanden zijn beide kinderen vaak te vinden in ons
mooie zwembad De Sawn Doarpen.
Zelf werk ik bij de Meldkamer Noord-Nederland in Drachten. Dit is de
meldkamer voor politie, brandweer en ambulancehulpverlening voor
de 3 noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Ik ben
werkzaam als verpleegkundig centralist bij het onderdeel
Ambulancezorg. Een hele leuke, afwisselende en veelzijdige baan waarbij ik o.a. spoedeisende
(112) en niet-spoedeisende meldingen aanneem en het ambulancevervoer regel en coördineer.
Een baan waarbij geen dag hetzelfde is!
Verder mag ik graag hardlopen en wandelen in de mooie Trynwâlden en ik ga graag naar festivals en concerten samen met mijn vriend, vriendinnen of familie. Maureen heeft inmiddels ook de
smaak te pakken . . . Afgelopen jaar was Pinkpop een hoogtepunt en iets dichter bij huis
“Welcome to the Village”.
We hopen dat het komende jaar weer zo muzikaal zal worden. Tot slot wensen wij alle dorpsgenoten veel liefde, geluk en gezondheid toe in 2016!!
De pen geef ik door aan mijn achterbuurvrouw Madeleine Rijskamp.
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SOLDAAT

A U TO S C H A D E S P E C I A L I S T

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

VOOR ’N HEERLIJK STUK BOERENKAAS GAAT U NAAR

Ka

erij en SVR Cam
d
r
e
o
pin
asb ”Johanna Hoeve”
g
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.

Voor al uw bloemwerk

Bloemenboetiek
F.C. van Vliet
Rinia van Nautaweg 44c - Gytsjerk
Tel. 058 256 14 82
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Gytsjerkster foto’s fan destiids - reaksjes op it novimbernûmmer
Eerste foto:
hynder en brommer
Fokke Hogerhuis blykt de
hynsterider te wêzen.
De brommerrider op’e
Sparta/Sport moat Marjan
Boonstra wêze. Hielendal
rjochts stiet in man mei in
famke op de earm, dat
binne Jan van der Bij mei
syn dochterke Albertina
(heit en suske fan Gijs van
der Bij). De wein is sûnder
mis de molkwein fan Sipke Dijkstra. De foto is makke op it Gytsjerkster feest sa rûn 1962.

Twadde foto:
de manlju mei en sûnder pet
Fan de fjouwer sittende manlju is
de earste links Mindert Spoelstra,
dan komt Thomas Bottinga of Teije
Wynterp, de lêste fan de fjouwer is
Age de Boer. Dêrnjonken:
Pieter Spoelstra.
Hielendal rjochts mei sigaar
yn ‘e hân: Durk Wesselius.
Steande alhiel links, mei pet, Jan
Baukes of Hindrik/Tsjetsje, hy
wenne wêrt no Erik de Vries
(by de rotonde) wennet.
De tredde foto mei de dragline hat oan reaksjes eins neat opsmiten.
De ynformaasje is fan Gijs van der Bij, Jan Faber, Keimpe van der Kooi (S) en Lineke Hogerhuis.
Dirk Laverman

mail: dirklaverman@hotmail.com
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Rinia van Nautaweg 44-D Gytsjerk
Tel. 058 256 11 61

Specialist in:
* Rauwkosten
* Gesneden groenten
* Fruitstukken
* Exotisch fruit
* Salades
Wij bezorgen gratis in de Trynwâlden

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

G. Terpstra

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

Tjikke Krijgsman
Waling Dykstrastrjitte 13
9061 BL Gytsjerk
058 - 288 64 99
06 - 22 62 74 92
tjikke@pedicurekrijgsman.nl
www.pedicurekrijgsman.nl
medisch pedicure en
specialistisch voetzorg verlener
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BESTE WENSEN
Op 1 januari wensen we iedereen het beste, zodat we die wensen ook terugontvangen. Vroeger werd vooral geld gegeven. In de 19e eeuw liep dat uit de
hand, toen men wildvreemde voorbijgangers geld probeerde af te bedelen met
berijmde nieuwjaarswensen en -prenten. Schoorsteenvegers, vuilnisophalers,
straatvegers, nachtwakers en lantaarnaanstekers verkochten hun beste wensen;
tegenwoordig zijn het de tijdschrift- en krantenbezorgers die ons zo hun beste
wensen overbrengen, en zien we dit gebruik nog terug in het sturen van kersten nieuwjaarskaarten, het geven en bezoeken van nieuwjaarsrecepties, en de
gewoonte iedereen die men ontmoet het beste te wensen voor het nieuwe jaar. Ook ontvangen kinderen
die 'het nieuwe jaar komen winnen' bij buren en familieleden, in sommige delen van Nederland (o.a. in
de Achterhoek) zakjes met snoepgoed, fruit en noten.
Ook op 1 januari vindt het traditionele Nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker plaats, een
jaarlijks concert op nieuwjaarsdag in de Wiener Musikverein, het concertgebouw van Wenen. Dit concert wordt internationaal rechtstreeks uitgezonden op televisie. Tevens is er een wedstrijd van het schansspringen, het Vierschansentoernooi, dat begint in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen,
Innsbruck en Bischofshofen. Dit wordt ook rechtstreeks uitgezonden op televisie. Later in de maand vinden er vele nieuwjaarsrecepties in bedrijven, verenigingen en gemeenten in Nederland plaats.
België
In België is het voor kinderen de gewoonte om op 1 januari een nieuwjaarsbrief met nieuwjaarswensen
voor te lezen aan de ouders en aan de doopmeter en dooppeter. Meestal zijn doopmeter en dooppeter
nabije familie en is dit gebeuren een echt familiefeest, in aanwezigheid van grootouders en ooms en
tantes. Een nieuwjaarsbrief is traditioneel een eenvoudig dubbel gevouwen en versierd kaftje, binnenin
wordt de tekst geschreven. De tekst opent traditioneel met: "Liefste ouders", "Liefste meter" of "Liefste peter". In nieuw samengestelde gezinnen en bij overlijdens kan hiervan afgeweken worden. De nieuwjaarswensen zelf worden meestal in rijm of versvorm geschreven. De brief eindigt met: "Uw doopkind,
(Plaats), 1 januari, (jaartal)" De blanco brieven zijn te koop in de boekhandel. In de meeste gezinnen
begint deze traditie pas wanneer het kind naar de kleuterschool gaat. In sommige crèches wordt wel al
een nieuwjaarsbrief met een kort versje gemaakt. In de kleuterschool en de basisschool is het schrijven
en inoefenen van een nieuwjaarsbrief in het lespakket opgenomen. In de kleuterschool staat de tekst
voorgedrukt op de nieuwjaarsbrief. Op school oefenen de kinderen de tekst gezamenlijk in. Vanaf het
eerste jaar van de basisschool, als het kind 6 jaar is, schrijft het zijn nieuwjaarsbrief eigenhandig en hij
leest hem voor.
Na het voorlezen van de nieuwjaarsbrief krijgt het kind speelgoed of een nuttig geschenk, dat in overleg
met het kind en de ouders gekozen is. Het krijgen van geschenken met Nieuwjaar is in België even belangrijk als met Sinterklaas.
Op zijn 12de-13de jaar, wanneer het kind de overstap maakt van de basisschool naar secundair onderwijs, zal deze traditie ophouden. Soms krijgt de tiener met Nieuwjaar nog wat geld toegestopt door de doopmeter of dooppeter tot
hij of zij meerderjarig is of huwt. Alhoewel een doopmeter en dooppeter een
christelijk-katholiek gebruik is, is deze traditie ook door vrijzinnigen overgenomen. Dit is niet het geval bij de andere geloofsovertuigingen.
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Gedichten
Puur van nature heeft de den een mooi figuurtje,
dat zelfs op hoge leeftijd nog bevallig blijft.
Al eeuwenlang gaat zij in elk seizoen steeds in
hetzelfde groen gekleed.
Het hangt haar nooit de keel uit.
Fijn naaldwerk; allure, chique en klassiek.
Ja, zij draagt haute couture.
De den mijdt kitsch en alles wat opzichtig is
en is beslist niet trendy.
Maar tegen Kerst dan raakt de dame
behoorlijk in de stress.
Zij wordt dan weggerukt uit haar gewortelde bestaan
en binnenskamers neergezet.
Getransformeerd tot opgedirkte dame.
Het duurt niet lang of zij verdort en al haar naalden vallen uit.
Dan wordt zij opgeruimd.
Haar stervensuur bezorgt de opgeschoten jeugd ná Kerst.
Tenslotte nog een laaiend vreugdevuur.
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Team

Verpleging en verzorging thuis,
ook in uw dorp.

Trynwâlden e.o
tel. 06 - 83799488
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AGENDA
DECEMBER
31 december

Oudjaarsfeest/Nieuwjaarsfeest

Jannewaris 2016
5
09.30
VvN - Gebruiken 'Oud en nieuw'
8/9
Oud papier
12
09.30
VvN - Breicafé
14
Workshop fotoboekje ‘vintage-stijl’
20
19.30
VvN Breicafé
23
10:00
Schrijfcafé
27
19:30
Dorpsbelangen vergadering
28
19.45
VvN Jaarvergadering met Lezing
Ouderensoos:
13
14.00
27
14.00

Aldtsjerk

Wapen van Fryslân
Wapen van Fryslân
Geertje Deelstra
Wapen van Fryslân
BOB
de Canterlanden
Heemstrastate

Consistorie Ontmoetingskerk te Oentsjerk
Consistorie Ontmoetingskerk te Oentsjerk

PREEKROOSTER
dag datum

plaats

voorganger

bijzonderheden

zo

03-01 09.30

tijd

Ontmoetingskerk

H.Vlasman

nieuwjaarsdienst

zo

10-01 09.30
09.30

Aldtsjerk
Mariakerk Oentsjerk

I. Verburg
D. Geertsma

zo

17-01 09.30
10.00
19.00

Ontmoetingskerk
Heemstra State
Mariakerk Oentsjerk

G.P. Laan
G. v.d. Galiën
I. Verburg

zo

24-01 09.30
09.30

Mariakerk Oentsjerk
Gytsjerk

A. Linde
H. Vlasman

zo

31-01 10.00
11.00

Pro Rege
Wyns

H. Vlasman
G. v.d. Galiën

zo

07-02 09.30

Ontmoetingskerk

I. Verburg

gebedsdienst eenheid kerken ruiling
vesper

JOP Thomasviering
frysk

Voor meer informatie zie de website www.pgtrynwalden.nl
Voor de wekelijkse weblog, kijk op www.pgtrynwalden.nl
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VOOR ERFAANLEG ROND
UW WONING OF BEDRIJF
Ook verkoop van materialen zoals:
- betontegels
- straatzand
- betonsteen
- teelaarde
- opsluitbanden
- gebakken steen

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

De Einekoer

Wij als redactie van de Einekoer
wensen iedereen een heel voorspoedig

2016

Geniet van elkaar en doe voorzichtig met vuurwerk!
Wij hopen namelijk op een mooi nieuwjaar, met veel leesplezier.
Tjikke, Joy, Ljibbe, Harry, Henk, Carolien en Jacqueline
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LOONWERK
GRONDWERK
KRAANVERHUUR
* levering tuingrond en (woud)zand
* (mini)kraan verhuur

* leveren en aanbrengen van drainage
Gytsjerk
Canterlandseweg 48
9061 CD Gytsjerk
Postbus 37
9062 ZH Oentsjerk
Tel. 058 256 14 93

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

Apotheek
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, info@daphardegarijp.nl
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