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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
Daar is het novembernummer alweer van De Einekoer. Wat vliegt de tijd
en wat gebeurt er een hoop in ons dorp. Als eerste wil ik vertellen dat wij
een nieuw redactielid hebben mogen verwelkomen! Haar naam is Sieta de
Vries en ze zal zich voorstellen verderop in De Einekoer. Ons redactielid Harry Talsma is na vele
weken ziekenhuis, gelukkig ook weer thuis. Via deze weg willen we hem nogmaals heel veel beter-
schap wensen. Belangrijke noot is bij deze, dat alle vragen omtrent advertenties voorlopig ver-
stuurd mogen worden naar einekoer.gytsjerk@gmail.com.

De blaadjes vallen van de bomen, de mooiste kleuren vormen zich weer,
onderdeel van de prachtige natuur. Wij komen juist thuis van een heerlijke
wandeling in het bos van Stania State. Wat is het altijd een drukte van be-
lang daar… alle kinderen lopen met een plastic tasje door het bos, op
zoek naar kastanjes, mooie blaadjes en beukennootjes. Ik kan intens ge-
nieten van alle mooie natuur.

Iedereen kan zien dat er heel hard gewerkt wordt aan het nieuwe winkel-
centrum. Wat gaat het ontzettend snel! Nog maar heel even en dan kun-
nen we onze boodschappen al gaan halen in de nieuwe supermarkt.
Naar mijn weten zullen ook de andere ondernemers snel de deuren kunnen openen. Ik kijk er naar
uit!! De straten zijn bijna allemaal weer begaanbaar en ook de bus zal snel weer door het dorp
rijden. Er wordt een plek gecreëerd voor de fietsen bij de nieuwe bushalte. Allemaal mooie nieuwe
veranderingen voor een meer leefbaar dorp. 

Sinterklaasje kom maar binnen!! Op zaterdag 19 november zal Sinterklaas weer in ons dorp ko-
men. Om 15 uur verwachten wij hem in de Haven. Dus komt allen! Geniet met elkaar van deze
mooie gezellige momenten in ons dorp.

Veel leesplezier!

Groet Joy Visser

De Einekoer

3

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.





Volgende bestuursvergadering 23 november
De eerstkomende bestuursvergadering van Doarpsbelangen is op woensdag 23 november. Het in-
loopspreekuur is afgeschaft. U kunt uw vragen telefonisch of per e-mail richten aan het secretariaat
van Dorpsbelangen op De Tille 13 of stuur een e-mail naar doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com. 
U hoort dan nader van ons.

Nieuwe bestuursleden gezocht
Op de ALV is het ook al bekend gemaakt: er worden nieuwe bestuursleden gezocht voor DB
Gytsjerk. Om precies te zijn gaat het door het vertrek van Gerard Hooiring en Niels Tigchelaar om
twee kandidaten en de voorkeur gaat uit naar vrouwen. Mensen die daar belangstelling voor heb-
ben kunnen zich melden bij het secretariaat.

Website
Al enige tijd is de communicatie vanuit Doarpsbelang onderwerp van gesprek binnen het bestuur.
In de laatstgehouden vergadering is besloten dat voor wat betreft de communicatie via internet
aansluiting gezocht zal worden bij www.trynwalden.nl. We doen ons uiterste best om dit op zo
kort mogelijke termijn te realiseren, zodat Doarpsbelang en het dorp Gytsjerk weer zichtbaar zijn
op internet en de informatie weer actueel is.

Wij zijn verheugd te melden dat zich ondertussen drie vrijwilligers hebben gemeld voor ons web-
team. Zij zullen zich in de komende tijd gaan richten op de input voor www.trynwalden.nl. Het
gaat dan om het bijhouden van de agenda en het plaatsen van berichten, maar ook om een sig-
naalfunctie ten aanzien van het reilen en zeilen in ons dorp. Om de tijdsinvestering voor vrijwilli-
gers te beperken, kunnen er uiteraard nog vrijwilligers bij. Doe je graag iets met computers, websi-
tes, communicatie en social media en wil je je melden als vrijwilliger? Stuur dan een mailtje naar
doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com. Ook wanneer je een bericht geplaatst wil hebben op internet
kun je een mail sturen naar dit adres.

Ho! net yn’e KLIKO! met succes afgerond
Het resultaat van de actie is ondertussen ook bekend. Wij hebben gegevens
ontvangen van de gemeente waaruit blijkt dat in Gytsjerk in één jaar tijd de
hoeveelheid afval in de grijze containers met 10% is afgenomen. 
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Bestuurlijk Bekeken
Secretariaat Doarpsbelangen Gytsjerk: 
W. Haalboom, De Tille 13; tel. 06 417 456 80
E-mail: doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com - website: www.trynwalden.nl
Bankrekening. Dorpsbelangen Gytsjerk: NL54 RABO 0320 9762 54
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In Oentsjerk is dat zelfs 18%. De gegevens van Heeg zijn inmiddels ook binnen en daar is het per-
centage 16%. 

We willen alle bewoners van Gytsjerk en de andere dorpen die zo enthousiast hebben mee gedaan
hier hartelijk voor bedanken. We gaan hier natuurlijk gewoon mee door: papier, glas, textiel, leer,
schoenen, klein chemisch afval, elektrische apparaten en groen afval: Ho! Net yn’e kliko!

De actie Ho! net yn’e Kliko! is afgesloten met een Himmeldei. Alle kinderen van de boven-
bouw van de basisscholen in Oentsjerk en Gytsjerk deden mee, ondersteund door ouders en leer-
krachten. In Gytsjerk was dat op 23 september. Er werden vier containers met zwerfvuil ingeza-
meld door de kinderen. Wethouder Houkje Rijpstra bood de kinderen als blijk van dank een
prachtige sleutelhanger, die vrijwilligers van de Winkel van Tryn maakten met afgedankte dop-
pen, kurken en ander huishoudelijk afval.

Repaircafé voor de Trynwâlden in Sa Leuk Teehûs door brand uitgesteld
Op de laatste zaterdagochtend van de maand zou een Repaircafé geopend worden in Sa Leuk
Teehûs. De bedoeling was dat daar kapotte kledingstukken en elektrische apparatuur gerepa-
reerd en messen en scharen geslepen konden worden. Door de brand in Sa leuk Hûs moet dit
worden uitgesteld. Wij wachten er mee tot het gebouw hersteld en heropend wordt. Als u van die
service gebruik wilt maken verwijzen wij u naar het Repaircafé in Burgum of in Leeuwarden. 
Meer informatie vindt u op internet onder www.Repaircafe.org.
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Centrale As is klaar!
Auto’s onder het aquaduct. Burgum, Hurdegaryp, Veenwâlden en Damwâld worden weer leef-
baarder. Er worden tellingen uitgevoerd van de verkeersdrukte en er komen extra ingrepen. Wat
betekent dit voor de ochtend- en avondspits op de Trynwâldsterdyk? Kunnen we straks weer veilig
oversteken bij de rotonde en de Rinia van Nautaweg?

Sinterklaasviering Gytsjerk 2016
Op zaterdag 19 november, een week na de landelijke intocht, zal de Sinterklaasintocht in
Gytsjerk zijn. Om 15.00 uur is iedereen welkom bij de haven om Sinterklaas met zijn Pieten te
verwelkomen. 

Daarna gaan we in een op-
tocht naar De Canterlanden
waar vanaf ongeveer
15.30 uur het feest zal
plaatsvinden. 
Om ongeveer 16.30 uur
zullen we Sinterklaas weer
uitzwaaien. 

We hopen op een gezel-
lige Sinterklaasintocht!



• 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
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Fietsenstalling en bushalte verplaatst
De wegwerkzaamheden op de Rinia van Nautaweg zijn afgerond. De voorrangssituatie is verdui-
delijkt en de bushalte is ook weer in gebruik. 

Veel mensen vragen zich ook af waarom er
voor de fietsenstalling een bordje verboden
toegang stond. Er is bij de bushalte ook iets
veranderd. Dit stuk grond is privéterrein van
de nieuwe eigenaar van de voormalige
Frieslandbank. Daar is nu de kinderopvang Nei ’t Sin gevestigd. 

Er is erg veel overlast van hangjeugd. De eigenaar heeft aangekondigd dat hier daarom een hek
geplaatst gaat worden. In een brief aan de omwonenden heeft de gemeente aangekondigd dat
het bushokje en de fietsenstalling een paar meter verplaatst gaan worden en dat is nu gedeeltelijk
ook al gebeurd. 



• 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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#hoorwiekloptdaar

Hoor wie klopt daar kinderen? Hoor wie klopt daar kinderen? Hoor wie klopt daar zachtjes….. 
Zachtjes???? Niet echt!!! In de maand september begint het festijn al! Het grote speelgoed boek
van een bekende keten valt weer op de mat. Kinderen springen wild door de kamer. Dit alles ge-
beurde terwijl de vogels in september nog van het dak vielen van de warmte. De marketing afde-
lingen hebben vast heel lang nagedacht over het meest geschikte moment van het versturen van
deze ‘mooie’ boeken…. Denk je niet?? Kunnen ze dan misschien ook even nadenken over de hoe-
veelheid kinderen binnen 1 gezin. 
Hebben ze ook een klachten lijn?? Waar ik kan melden dat ze ruzie maken over wie als eerste het
boek mag lezen. Een klacht over de pennen die veel inkt verliezen omdat ALLES aangestreept
moet worden. En… mag ik een rekening bij ze indienen voor de schandalig hoge prijzen die ze
vragen voor simpele spullen? Bijvoorbeeld een knuffeldier van bijna dertig euro vind ik echt niet
normaal…

Lieve speelgoedwinkelketen,

Ook dit jaar zit ik weer te denken,
hoe ik jullie een klacht kan schenken.
Meer kinderen binnen één gezin,
geeft veel ruzie en zeker geen gewin.
Het geld groeit mij nog steeds niet op mijn rug,
dus wanneer komen jullie eens over de brug?
Ik begin me ondertussen geel, groen, rood en paars te irriteren,
aan alle dure cadeaus waar jullie mee adverteren.
Maar ondanks alles toch een fijne tijd,
want de mooie bijzondere momenten raak je nooit meer kwijt.
Groet de ‘echte’ Sinterklaas

Want eerlijk is eerlijk, het is wel een fijne tijd! Hoe blij word je van de meisjes die stralen vanwege
een mooi cadeau. Het luidkeels zingen bij de achterdeur – tegen een raam-  met het idee dat
Sinterklaas dat wel zal horen. Tekeningen verstoppen –weggooien- en wortels kopen voor het
paard. 

Wij willen onze kinderen juist leren dat liegen niet mag…. Maar het uitleggen dat dit een leugen-
tje was wat wel ‘mocht’ … is een zorg voor later!

The Joy of life



jo
u
ta

c
o
a
c
h
in
g

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

Coaching
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Leven
en

Werk
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Multimedia op school
Sinds maart van afgelopen jaar ben ik werkzaam op de
Ichthusschool in groep 7/8. De jaren daarvoor was ik werk-
zaam als invaller voor PCBO Tytsjerksteradiel en heb in die tijd
alle scholen en groepen van de vereniging les mogen geven.

De Ichthus sprong er qua digitalisering en mediagebruik al snel uit en dit prikkelde mijn interesse.
Het werken met de IPads, lesverwerkingen via Snappet, even een presentatie laten zien via
Keynote en Airplay, het kan allemaal en de mogelijkheden worden allemaal gebruikt. Gelukkig
voor mij mag ik me hier nu dagelijks mee bezighouden. 

Vanaf de herfstvakantie is groep 5 t/m groep 8 bezig gegaan met multimedia. Dit is een thema
vanuit de lesmethode ‘Topondernemers’ welke de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en
natuur/techniek aan elkaar koppelt. Als grote groepsopdracht zijn er acht groepen gevormd waar-
bij groep 5 t/m 8 werden gemixt. Al deze groepen maakten een stop-motion filmpje. Dit is een
filmpje waarbij, bijvoorbeeld, lego poppetjes bewegen. Elke keer wanneer er een beweging ge-
maakt wordt, maakt de leerling een foto met zijn iPad. Daarna worden al deze beelden achter el-
kaar gezet en zo ontstaat er een filmpje. Tevens wordt multimedia breder getrokken. Ja, we wer-
ken met iPads, maar er is meer. Er wordt in deze periode onderzoek gedaan naar reclame op tv,
hoe vaak men op internet zit, hoe het journaal werkt en hoe men vroeger met elkaar communi-
ceerde. Er wordt geleerd over de mogelijkheden van nu in vergelijking met de mogelijkheden van
‘vroeger’. Conclusie bij de leerlingen is dan toch wel dat er nu veel meer mogelijk is dan vroeger
en dat dit toch wel erg fijn is! 

Patricia Jongsma, Leerkracht groep 7/8

Onze school gaat weer groenten en fruit eten in de
ochtendpauze uitdelen! 
Wij zijn weer ingeloot! Gedurende schooljaar 2016-2017 doet
onze school voor de tweede keer mee met het EU-
Schoolfruitprogramma. Dit is een Europees voorlichtingspro-

gramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren
kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. 

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



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

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

www.bouwbedrijfvandermeer.nl

* nieuwbouw * verbouw * onderhoud *
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Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig! Voor de organisatie (snijden en rondbrengen) heb-
ben zich ouders aangemeld, wij zijn hier heel blij mee!

Kinderen hebben veel te winnen bij gezonde eetgewoonten. Want kinderen die genoeg groenten
en fruit eten en elke dag actief bewegen zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, zijn
minder snel verkouden, voelen zich fitter, beleven meer plezier aan sport en spel en leren makkelij-
ker. Wat de leerlingen eten, is de verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s), maar met het
EU-Schoolfruitprogramma kan de school kinderen helpen om gezonder te leren eten en zo de basis
te leggen voor een gezond leven. De praktijk heeft uitgewezen dat dit werkt! 

Het EU-Schoolfruitprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van
Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Steunpunt Smaaklessen &
EU-Schoolfruit en zes sponsors uit de groente- en fruitsector. Het programma wordt ondersteund
door Stichting Voedingscentrum Nederland. 
U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl.

Kern van het EU-Schoolfruitprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De
kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende vijfentwintig weken een portie groente
of fruit uitgereikt tijdens de ochtendpauze om gezamenlijk in de klas op te eten. De school start
hiermee in week 45 op woensdag 9 november en de laatste levering is in week 15 2017.
Deze groente- en fruitverstrekkingen wordt o.a. gefinancierd door de Europese Unie.

Onze drie vaste groente- en fruitdagen worden, woensdag,
donderdag en vrijdag.

Op deze dagen hoeven kinderen geen pauze mee naar
school.

Er zijn voor ouder(s)/verzorger(s) géén kosten verbonden aan deze groente- en fruitverstrekkingen. 
Wij zien in het EU-Schoolfruitprogramma een waardevolle investering in de gezondheid van de
leerlingen nu én later als ze groot zijn. Het gezamenlijk in de klas eten van groenten en fruit is een
effectieve, en voor de kinderen vooral een gezellige én leuke manier om ze daarbij te helpen. 

Op woensdag 9 november doen wij ook mee aan Het Nationale Schoolontbijt. Wij hopen door
deze deelnames en lessen over voeding een bijdrage te leveren aan een gezonde levenswijze van
kinderen, ouders en leraren.

Namens het schoolteam,
Froukje Olijve



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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Kartoen



Janneke
Mulder - Deelstra

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

BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK
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Slinger om ’e Sleef

Heb de Slinger om de Sleef doorgekregen van Dennis Hoekstra om een re-
cept voor het dorpskrantje te schrijven. Dit leek me heel leuk en heb gekozen
voor deze lekkere salade. Deze kan zowel bij de lunch op een broodje/stok-
broodje, of voor ‘s avonds op toast bij de borrel. Het kost niet veel tijd en is
lekker en gezond.

Tonijn/Eiersalade [voor 4 personen]

Ingrediënten:
6 gekookte eieren [7 a 8 min. gekookt]
2 blikjes tonijn
1 stengel bos/lente ui [dungesneden]
3 eetlepels zongedroogde tomaatjes [klein gesneden]
3 eetlepels slasaus
1 eetlepels knoflooksaus
Kruiden; bieslook [vers/gedroogd]
dille [vers/gedroogd]
zout/aromat.

Bereiding:
Eieren koken, pellen en fijnprakken in kom en samen met twee blikjes uitgelekte tonijnstukjes men-
gen. De bosui in kleine ringetjes snijden, dit samen met de tomaatjes, slasaus en kruiden
hieraan toevoegen. Op smaak brengen met zout/aromat, dit goed doorroeren. Eventueel nog wat
slasaus toevoegen.

Broodjes of stokbrood opensnijden en deze beleggen met sla en de Tonijn/Eiersalade.

Eet Smakelijk en Succes!

Nelly Hogerhuis

Ik geef de Sleef door aan John en Tineke Rodrigues.



www.personaltouchtravel.nl/adviseur/tjitske-koopmans

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



“Ik sil dy rinne litte oantst der dea bydel falst” biet in NijLibben spylster Jennie Loonstra ta
doe’t dy foar de earste kear meispile yn ‘e S.S.S. kuorbalploech út Oentsjerk/Trynwâlden .
“De hiele wedstriid lang“ fertelt Jennie “moast ik der oan tinke, wannear fal ik no dea del“.

Jennie: “Op in searjedei wiene de froulju fan de kuorbalklub út Hallum nochal loftich klaaid
fan boppe -it wie moai simmerwaar-. Dat duorre net sa lang, want op in bepaald stuit klonk
it út de lûdsprekker: Willen de vrouwen van de Hallumer korfbalclub hun bovenkleding aan-
passen, wij zijn hier niet aan het strand, dank u“.

Op ‘e foto steane seis spilers en sân spylsters –mei ien reserve– fan de kristlike kuorbalklup
S.S.S. ût ‘e Trynwâlden.
Flnr efterste rige: Sape Dijkstra, Jehannes Wiersma, Marten Klopstra, Fedde Kingma, Evert
Roukema, Rintsje van de Meulen. Flnr foarste rige: Ankje de Vries, Anne de Vries, Annie
Bosma, Jennie Loonstra, Aafje Loonstra, Annie Reinsma, Mattie Reinsma.

Dirk Laverman 058 2561746 dirklaverman@hotmail.com
De foto is fan Jappie Rijpma
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Gytsjerkster foto’s fan destiids



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!!

Rinia van Nautaweg 44/C, 9061 AH Giekerk
Telefoon 058 256 14 82 - www.kapsalonvonk.nl
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Gemobiliseerde textiele werkvormen
Onlangs zag ik mijn buurman langsrijden met een prachtig stuk
antiek op zijn auto vastgemaakt. Het viel wel op in het voorbij-
gaan, want het antieke zwarte damesrijwiel - een weduwe -Tors-
was verankerd met een knaloranje spanband. Ik moest me er
even mee bemoeien en heb met Kees staan praten en het rijwiel
bewonderd. De kettingkast was weg, een ouderwetse lakdoek
kast zou hier op z’n plaats zijn. Het stuur was omvat met bakeliet,
een beetje aan flarden. Een likje verf doet wonderen. De spatborden waren voorzien van gaatjes.
Daar horen gehaakte jasbeschermers in vastgemaakt te worden. Er zijn prachtige patronen te vin-
den op internet, het wordt nog gebruikt in Staphorst. Heel fleurig.

Al snuffelend op het net, kom je dan van alles tegen. Wat vindt u
van deze gemobiliseerde textiele werkvorm. Als dit eendje gaat
zwemmen, zinkt ie zeker met dat zwaarder wordende jasje.

Jacqueline Fournier

Alpha-cursus
Waarom hebben wereldwijd meer dan achttien miljoen mensen de Alpha-cursus gevolgd?
Waarom worden er op maar liefst 55.000 plekken Alpha-cursussen gegeven, waarvan ruim 900
in Nederland? Waarom ontdekken steeds meer mensen de Alpha-cursus?
Onze ervaring is dat het heel gezellig is en u veel nieuwe vriendschappen sluit. We eten samen
én u maakt kennis met het christelijk geloof! ‘is er meer? Waar leef ik eigenlijk voor?’ Samen gaan
we op zoek naar een antwoord. Korte inleidingen en het napraten in kleine groepjes (waar geen
enkele vraag gek is) en dit alles in een heel gemoedelijke, open sfeer helpen ons daarbij. De cur-
sus duurt 10 avonden en een kort weekend.

Ook in de Trynwâlden gaan we voor de 2e keer een Alpha-cursus geven. Op de woensdagavon-
den. Op 9 november is er een kennismakingsavond. Op 16, 23 en 30 november en 7 en 14 de-
cember zijn de cursusavonden in 2016. Het weekend is op 8 en 9 januari 2017. En op 11, 18
en 25 januari en 1, 8, en 15 februari zijn de cursusavonden in 2017.

Alle cursusavonden zijn steeds op woensdagavond en worden gegeven in Pro-Rege en beginnen
om 19.00 uur met een gezamenlijke warme maaltijd. (Ook de kennismakingsavond)

Informatie en aanmelding bij Lukas en Ineke Kwant tel. 058-256 1023. ienluuk@hotmail.com





De Singelwrotters

TUINRUST
Langzaamaan gaan we de herfst in en nu al regent het letterlijk eikels van de grote eikenbomen
aan de singel die hier en daar wortelschieten in de percelen grenzend aan de singel. Het is niet
de bedoeling dat deze jonge boompjes groot gaan worden anders zou er na verloop van jaren
een bos ontstaan. Het plantseizoen is voor het grootste gedeelte weer voorbij, de volkstuin kan tot
rust komen, ook de tuingrond heeft rust nodig. Sommige tuinders gaan voor de winterperiode in
november de tuin spitten, zij doen dit in de hoop dat het ongedierte in de grond dan dood gaat.

Ook de mest gaat weer volop over de percelen om de grond weer te voorzien van vruchtbare mi-
neralen voor het volgende voorjaar, op het moment dat ik dit stukje schrijf zijn er zo'n 240 kruiwa-
gens met mest besteld. Toch kunnen er nog heel veel groenten gegeten worden, zoals de koolsoor-
ten en winterprei. Over kool gesproken, er zijn ook mensen die lusten geen kool, boerenkool is het
lekkerst als het als stamppot wordt gegeten; boerenkool met spek en een dikke rookworst erbij.
Maar voor je de boerenkool moet eten zouden er eerst een paar nachtvorsten over moeten gaan
dit verhoogt de suikerproductie en de kool smaakt dan lekkerder.

Kool is ook heel erg lekker voor de rupsen van het koolwitje, een lief wit vlindertje dat dwarrelt over
de tuin en haar eitje legt tegen de onderkant van de koolbladeren, tuinders hebben het hier niet mee,
die verwensen het koolwitje. Heeft dat beest dan niks anders te doen dan de kool te bederven?

Op donderdag 24 november a.s. is de jaarvergadering vastgesteld, het zou mooi zijn als er eens
wat meer leden komen dan de ca. 30 die er elk jaar wel komen.

Een Singelwrotter

Tot slot nog een bijdrage van ons lid de fam. Van Drie uit Mûnein.
Fabrieken gebruiken azijn en een zoetstof om augurken in te maken, deze hebben een nare na-
smaak door die zoetstof. Wij maken augurken zelf in en die zijn zo lekker dat we elke week min-
stens één grote pot leegeten. We zetten dan 1/3 kavel vol augurken.
Recept: zorg voor goed afsluitbare potten van minstens 1 liter.
Stop de augurken netjes één voor één zo strak mogelijk en staande in de pot en voeg toe: 3 tenen
knoflook, 1 takje dille, en 1 stukje mierikswortel van 6 bij ½ cm. Breng water aan de kook waarin
eerst een zo vol mogelijke eetlepel zeezout per liter is opgelost en giet dit kokendheet in de potten,
sluit ze direct af, na een paar weken smullen.

P.S. Gebruik F1 meeldauwvrij zaad, knoflook is duur, dus in oktober kopen op de markt in
Leeuwarden bij de man die een kruiwagen vol bij zich heeft. Zoek een paar grote rozige bollen
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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



uit, breek de tenen los en poot eind oktober in rijen 20cm uit elkaar in zwaar bemeste grond.
Begin juli oogsten, drogen op een geschikte plaats.

Dille zaaien in het voorjaar. Mierik is een vaste plant. (stekjes vragen). Op een klassieke wijze
zuurkool maken is bewerkelijk en daarom hebben wij de proef genomen te werken als bij het in-
maken van de augurken. Kool telen is eenvoudig als de grond maar zwaar bemest wordt, een
kalkgift is aan te raden.

Recept voor 2 kg kool:
Zeer fijnsnijden en vul twee potten van 1 liter met de kool (niet aandrukken) samen met drie tenen
knoflook, stukje mierikswortel en 2 blaadjes laurier per pot.
Los twee zo vol mogelijke eetlepels zeezout op in 2 liter water en giet dit kokend bij de kool en
sluit luchtdicht af.
Na twee weken proeven.

Fam. Van Drie Mûnein.
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Oud papier Gytsjerk

Op de volgende dagen wordt er weer ingezameld:

Vrijdag 11 november en zaterdag 12 november

Vuistregels om het inzamelen zo eenvoudig mogelijk te
maken: bundel het papier, doe het in dozen (géén plas-
tic zakken) en plaats het aan de straat. Tempex of an-
der 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 papierin-
zamelaars (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. Zet het papier niet achter geparkeerde auto’s.



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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Eefkes foarstelle…
Goeie, myn namme is Sieta de Vries, 29 jier, en
sûnt oktober sit ik yn de redaksje fan ‘De Einekoer’.
Tegearre mei myn freon Richard wenje ik op de
Canterlânswei 20. Wy wenje dêr no alwer in dik
jier mei in soad wille! Foar Gytsjerk hawwe wy yn
Ljouwert wenne en ik ek noch in skoft yn Grins.
Yn it deistich libben bin ik dosint Frysk, dan be-
gripe jo ek wêrom’t ik my yn it Frysk foarstel! Ik
wurkje op de Pabû’s fan Ljouwert oan de NHL en
Stenden. Njonken Frysk jou ik ek pedagogyk en it
fak meartaligens, dêrneist bin ik noch tutor fan in
groep studinten en besykje ik studinten op ferskillende staazjeskoallen as staazjebegelieder. Myn
wurk fyn ik prachtich moai, as jo miskien benijd binne: op de facebook-side fan ‘Frysk op ‘e Pabû’
kinne jo mear fine.
As hobby’s haw ik lêze, mei taal dwaande wêze, yn de tún wrotte, reizgje en ik mei ek graach it
hûs gesellich ynrjochtsje/feroarje. Dat komt moai út, want wy binne noch net hielendal klear yn ús
hûs. Wy hawwe al aardich wat dien, mar der lizze ek noch wat projekten te wachtsjen! 
Kwa reizgjen haw ik in skoft by it FYK sitten: Frysk Ynternasjonaal Kontakt. In groep Fryske jonge
minsken dy’t oare jongerein opsiket yn lannen dêr’t se ek in minderheidstaal hawwe. Sa haw ik
op moaie plakken yn Europa west en in soad oer it lân, de kultuer en taal leard.
Nei in jier yn Gytsjerk wenne te hawwen, fûn ik it moai dat Carolien my frege oft ik miskien yn
‘De Einekoer’ woe. Ik hie al ris tocht dat it miskien net sa gek wêze soe om wat frijwilligerswurk yn
it doarp op te pakken, sa learst fansels gau minsken kennen en witst wat der yn it doarp spilet.
Dêrneist kin ik ek by ‘De Einekoer’ mei taal dwaande!

Faridpur zoekt een bestuurslid
Stichting Faridpur, bij velen bekend in de Trynwâlden, onder andere door de fairs, ondersteunt de
medische en sociale projecten in Nigeria en Bangladesh van het echtpaar Spronk uit Oentsjerk.

Wij zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid, dat zich (vooral) bezig wil houden met het werven
van fondsen. Wij zoeken iemand die affiniteit heeft met onze doelstellingen en over een goede
communicatieve vaardigheid beschikt. Voor informatie verwijzen wij u graag naar onze prachtige
website: www.faridpur.nl

Wilt u persoonlijk nader geïnformeerd worden? 
Pak de telefoon en bel Jos Nijkrake, voorzitter: 058-2562180.
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Home-Start zoekt vrijwilligers
voor gezinsondersteuning in
Noordoost Friesland

Home-Start is een programma voor opvoedingsondersteuning gericht op gezinnen met kinderen
van 0-14 jaar. Ervaren vrijwilligers vormen het 'goud' van Home-Start. Zij bezoeken een dagdeel
per week hun gezin en bieden een luisterend oor, praktische hulp en vriendschap. Vrijwilligers
kunnen niet alles oplossen, maar wel zorgen voor rust en stabiliteit door hun aanwezigheid en om-
gang met de kinderen. Zij geven hun tijd en ervaring én het vertrouwen in de ouders. Een luiste-
rend oor en goed voorbeeldgedrag bieden kansen voor verandering. Ouders waarderen deze
vorm van hulp, omdat het erg aansluit bij hun wensen. Ze kunnen bij de vrijwilliger hun verhaal
kwijt en zichzelf zijn. Elk gezin maakt periodes door waarin het niet lekker loopt. De meeste ge-
zinnen zijn wel in staat om voorkomende problemen zelf op te lossen, al dan niet met hulp van de
omgeving. Maar soms is hulp van buiten welkom en kan Home-Start een steuntje in de rug bieden. 

Home-Start wordt aangeboden in zes gemeen-
ten in Noordoost Friesland en is kosteloos voor
gezinnen die hier gebruik van maken. Ouders
kunnen zichzelf aanmelden, een verwijzing is
niet nodig. De gemeenten Dongeradeel.
Dantumadiel. Kollumerland, Ferwerderadiel,
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel subsidiëren
dit programma. Het is een succesvol concept
gebleken, want in Nederland wordt dit pro-
gramma in ruim 120 gemeenten aangeboden
en ook internationaal is Home-Start actief. 
In 2014 kreeg het nog een internationale erkenning als een van de drie ‘best practice’
 programma’s. 

Vrijwilligers krijgen een basistraining, waarbij ze de basisvaardigheden leren om op de Home-
Start manier gezinnen te begeleiden. Ze leren hoe belangrijk het is om ‘op hun handen te blijven
zitten’ en ouders te stimuleren het zelf te doen. Ze krijgen handreikingen hóe je goed af kunt stem-
men met de wensen van het gezin. Vrijwilligers zijn allemaal ervaren ouders, die over het alge-
meen wat ouder zijn en veel opvoedervaring hebben. Elke ouder weet dat opvoeden niet altijd
makkelijk is. Die herkenning is voor ouders die hulp vragen erg prettig. 
Home-Start richt zich op de ouders met het idee dat kinderen erbij gebaat zijn als hun ouders ge-
noeg zelfvertrouwen hebben en goede sociale relaties met anderen onderhouden. 



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.timmerbedrijfpbakker.nl

- Verbouw
- Nieuwbouw

- Onderhoud
- Badkamers

- Tegelwerk
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Vrijwilligers die voor Home-Start wekelijks een gezin bezoeken, zijn heel enthousiast over hun
werk. Ze hebben het gevoel iets voor iemand te kunnen betekenen op basis van gelijkwaardig-
heid. Het biedt mogelijkheden om écht in contact te komen met ouders die heel anders in het leven
staan. Het verrijkt hun kijk op de samenleving en ze zeggen veel te leren. 
Voelt u er ook iets voor om als vrijwilliger een gezin met jonge kinderen te onder-
steunen? Kom dan het team versterken in Noordoost Friesland. Bij de ondersteuning gaat Home-
Start uit van de vraag van de ouder, maar als vrijwilliger kunt u ook aangeven wat u wilt leren. 

Meer informatie kan verkregen worden via de
website www.home-start.nl of neem contact op
met Els Spaanstra, coördinator Home-Start NOF
(06 35113852 / homestart.nof@humanitas.nl)

Eenzaam? Wat nu?

Voelt u zich weleens eenzaam? Bent u bang om eenzaam te worden? U vindt geen luisterend oor
voor uw problemen? U weet niet bij wie u moet zijn om hierover te praten? Er is een oplossing!
Pak de telefoon en bel 0511 460767 en u krijgt iemand van de dorpenteams in Tytsjerksteradiel
aan de lijn. Daar vindt u een luisterend oor en misschien wel iemand die samen met u oplossingen
bedenkt.
Vroeger was in sommige opzichten nog niet zo slecht. Er was meer oog en aandacht voor elkaar,
buren en dorpsgenoten hielpen elkaar, gevraagd en ongevraagd. Kent u iemand in uw buurt of
dorp waarvan u vermoedt dat eenzaamheid een probleem kan gaan worden? Pak de telefoon en
bel 0511 460767 van het dorpenteam.

Zou het niet mooi zijn, om iets te organiseren en met elkaar te zorgen voor meer aandacht voor
mensen in uw omgeving, buurt of dorp? Dat we er met elkaar voor zorgen dat er geen mensen tus-
sen wal en schip raken? Zou het niet mooi zijn dat u niet hoeft te denken: ‘Zal ik bellen of heeft ie-
mand anders al gebeld?’ Misschien zijn er in uw dorp of buurt wel meer mensen die zich het pro-
bleem van dreigende eenzaamheid aantrekken. Dan kunnen wij met elkaar kijken of er in
groepsverband iets is te doen aan het signaleren van eenzaamheid. Zodat u bij wijze van spreken
‘ambassadeurs tegen de eenzaamheid’ wordt.

Bij het vormen van zogenaamde signaleringteams kunt u ook contact opnemen met KEaRN
Welzijn 0511-465200. Een goed voorbeeld hiervan is het Lokaal Loket in Eastermar. 
De mensen van KEaRN en de dorpenteams kunnen u helpen.

De Seniorenraad Tytsjerksteradiel in samenwerking met het dorpenteam.



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.
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De Pen

Sinds 1969 wonen wij, mijn man Gerhard Bakema en ik, Alie Bakema, in Gytsjerk,
en nog steeds naar onze zin. Beiden komen we uit Winsum, provincie Groningen,
en daar trouwden we en zijn onze twee oudste kinderen geboren. Vervolgens ver-
huisden we naar Lemmer, waar onze jongste zoon werd geboren, en waar we veel
goede jaren hebben gehad.

Toen de keus gemaakt moest worden
tussen de gemeenten Zeist en
Leeuwarden, kozen wij bewust voor
Friesland, en werd de gemeente
Leeuwarden de nieuwe werkplaats van
mijn man. We wilden graag iets
 landelijk, maar toch dicht bij de stad
wonen, en na eerst enige jaren in de
dr. Postmastraat, lieten we een huis bou-
wen aan de dr. Wassenberghstrjitte,
waar we nog steeds wonen.

De kinderen verhuisden voor hun studies naar anderen gedeelten van het land, en zijn inmiddels ge-
trouwd en hebben zelf kinderen. Nu wonen ze in Oslo (Noorwegen), Leeuwarden en Hattem. Dus
niet allemaal naast de deur, maar op deze manier hebben we behalve Friesland ook Noorwegen en
de omgeving rond Hattem goed leren kennen. 
In Gytsjerk en de Trynwâlden zijn veel goede voorzieningen. Een openluchtbad, waar ik elke zomer
meerdere ochtenden per week gebruik van maak. Een tennisvereniging, waar zowel ik, als mijn kin-
deren vroeger veel hebben gespeeld. De bibliotheek met boeken genoeg om je niet te hoeven verve-
len. Verder nog meerdere sportvoorzieningen en winkels voor het meeste wat je nodig hebt.

Wij wonen vlakbij de Thrimwalda school, waar elke dag de kinderen naar en van school komen en
gaan, een gezellige bedrijvigheid. Je ziet kinderen eerst aan de hand van een van de ouders naar
groep 1 gaan, na enkele maanden zijn de meesten goed gewend, en na jaren fietsen ze al naar
Leeuwarden, naar de middelbare school. Zo merk je hoe snel de tijd gaat.

Mijn man is inmiddels al jaren met pensioen, en samen genieten we volop van Gytsjerk: ons huis, de
tuin en de omgeving, de volkstuin aan de Singel en niet te vergeten de mensen om ons heen: een
goede buur is beter dan een verre vriend!

Ik geef de pen door aan Corina Kremer.



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

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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PERSBERICHT

De lichte huishoudelijke hulp in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel moet vanaf volgend jaar weer
maatwerk worden. Dat stellen de colleges voor aan de gemeenteraden. De gemeenteraden van
Achtkarspelen Tytsjerksteradiel behandelen het voorstel op 13 oktober.

Maatwerk. Door van huishoudelijke hulp 0 t/m 3 uur een maatwerkvoorziening te maken, kan
de hulp beter afgestemd worden op de persoonlijke behoefte en situatie. Tegelijk anticipeert de ge-
meente op de recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) die strengere eisen stelt
aan een algemene voorziening.
Sinds 1 januari 2015 is huishoudelijke hulp van 3 uur of minder in Achtkarspelen en
Tytsjerksteradiel een algemene voorziening. Dat betekent dat mensen deze huishoudelijke hulp zelf
moeten regelen en betalen. Aanleiding voor deze wijziging was een bezuiniging van het Rijk van
40% op het landelijke budget voor Hulp bij het Huishouden.

Continuïteit van zorg. Inwoners die voorheen wel hulp kregen, maar die vanaf 1 januari 2015
onder de algemene voorziening kwamen te vallen, kunnen nog tot eind 2016 gebruik maken van
de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Daarmee krijgen zij huishoudelijke hulp tot 3 uur
tegen een lager tarief. In 2017 komt de HHT-regeling te vervallen. Inwoners die nu gebruik maken
van de HHT-regeling, krijgen de mogelijkheid om ook in 2017 huishoudelijke hulp te behouden.
Zij ontvangen hierover een brief. In de loop van 2017 komt een medewerker van het dorpenteam
langs voor een maatwerkgesprek. Samen bekijken ze de persoonlijke situatie en stemmen daar de
huishoudelijke hulp op af.

Eigen aanbieder kiezen. Mensen met een midden en hoger inkomen kunnen na 1 januari
2017 zelf afspraken maken met een aanbieder van huishoudelijke hulp. Dat kan voordeliger zijn
dan kiezen voor een zorgaanbieder die door de gemeente is gecontracteerd.

De regeling voor mensen die hulp bij huishouden ontvangen van meer dan 3 uren verandert voor-
alsnog niet.

Freonlike groetnis,
Vriendelijke groet,

Larissa Braam, communicatieadviseur
t 14 0511 / 06 11 59 89 62
i www.achtkarspelen.nl / www.t-diel.nl



Voor alles in kannen 
en kruiken

DRANKEN - WIJNEN - CADEAUS 
RELATIEGESCHENKEN
De Haven 4 - Giekerk

058 - 256 35 91
www.deleuksteslijterij.nl
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Kerkje van Swichum

Afgelopen juni deed mijn zoon Thijs examen klassiek gitaar aan het conservatorium in Groningen.
Nu is hij druk bezig om als toonkunstenaar en docent aan het werk te gaan. Hij zal een concert
geven in het kerkje van Swichum. Dat is welhaast een “must”. Het kerkje van Swichum is in beheer
van Jan en Sietske Smidstra-de Boer. Onze moeders hielden een wedstrijdje, wie het eerst haar
kind zou krijgen. Moeder de Boer won, met een voorsprong van vijf dagen. Ik herinner me dat we
met elkaar speelden, in de serre van ons huis in Goutum. Bij Sietske in het melkhuisje bij de boer-
derij aan de overkant van de kerk in Swichum. Sietske’s vader was koster. Na omzwervingen van
mij door het land, kwam ik Sietske weer tegen op de pabo in Leeuwarden. Toen ik in Molenend
woonde, zat Thijs als leerling bij Sietske in de klas. Thijs zat met één van de dochters van Oene
van der Veen op de peuterspeelzaal. Beeldhouwer Oene heeft ooit de kerk als atelier gebruikt.

Wat helemaal zo mooi is, is dat Thijs het volgende kan zeggen:
Kerkje, in het Noorden, op een steenworp van de zee
Waar mijn opa, de geweide woorden zondags voorlas, hij was dominee

(vrij naar Pastorie van Seth Gaaikema)

In de door mij ge-
schreven biografie
over mijn ouders
heb ik de volgende
foto opgenomen.
V.l.n.r. Wim Sr.,
Wim jr. en vrijwilli-
gers. De tekst heeft
mijn vader geschre-
ven in zijn levensbe-
schrijving. 

Hij was Nederlands Hervormd predikant van 1954-1959 in Goutum, Hempens en Swichum.
Onbuigzaam was de koster van Swichum: “Toen de kerkvoogdij zijn loon niet wilde verhogen, liet
hij het gras op het kerkhof ongemaaid, zodat ik er met vrijwilligers op af moest, om het voor de
maandelijkse dienst weer wat toonbaar te maken; het geval haalde de kranten!”

Op youtube zijn filmpjes te vinden van Thijs’ examen:
https://youtu.be/0iS23l0N4FU?list=UUJk3cWO4KlogGhZ1Q-CdGkg
https://youtu.be/sOHBkN_-Svc 



Team 

Trynwâlden e.o

tel. 06 - 83799488

Verpleging en verzorging thuis, 

ook in uw dorp.



November
2 VvN Gespreksgroep 55+ 10.00 Heemstrastate, Oentsjerk
4 VvN Restaurant Wannee Excursie Stenden Hogeschool
8 VvN Kofjemoarn 09.30 de Sionsberg te Dokkum
9 Ouderensoos 14.00 Consistorie Ontmoetingskerk Oentsjerk
10 VvN Kofjekuier 09.30 Wapen van Friesland yn Oentsjerk
11-12 Oud papier
15-16 VvN Breicafé  09.30 Wapen van Friesland yn Oentsjerk
17 VvN Hoe en wat fan hynders 19.45 Doede van der Meer De Trochreed yn Readtsjerk
23 Ouderensoos 14.00 Consistorie Ontmoetingskerk Oentsjerk
24 VvN Kofjekuier 09.30 Wapen van Friesland yn Oentsjerk
27 Fardau v.d. Woude 15.00 Roodkerkje yn Readtsjerk

Contact VvN: Janke Wijbenga-Nijdam, tel 058-8433441
Contact Ouderensoos: W. de Vries. Tel. 058 2561487

December
17 TRYN’s WINTERCONCERT 19.30 Ontmoetingskerk Oentsjerk
Voorverkoop vanaf 1 december bij: Reinder Koster 058-2561977 of Eeuwe de Vries 058-2562507

Februari 2017
Thrimwaldaschool: Datums peuterinstuif woensdag 15 februari 2017 en woensdag 17 mei van
14.15-15.15 uur.
Open dag op 22 maart van 8.30-12.00 uur en van 19.00-20.00 uur

Agenda
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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

VOOR ERFAANLEG ROND VOOR ERFAANLEG ROND 
UW WONING OF BEDRIJFUW WONING OF BEDRIJF
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Preekrooster
dag datum tijd plaats voorganger bijzonderheden

wo 02-11 19.30 Mariakerk Oentsjerk I. Verburg dankdag

zo 06-11 09.30 Ontmoetingskerk H. Vlasman Schoolkerkdienst
11.00 Wyns G. v.d. Galiën

zo 13-11 09.30 Gytsjerk H. Vlasman Zendingszondag
09.30 Aldtsjerk I. Verburg Zendingszondag
10.00 Heemstra State D. Geertsma

zo 20-11 09.30 Ontmoetingskerk H. Vlasman gedachtenisdienst G+O
19.00 Mariakerk Oentsjerk D. Geertsma vesper

zo 27-11 15.00 Ontmoetingskerk W. Heeren intrede ds W. Heeren

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

CONCERT
zondag 

30 oktober

15.30 - 17.00 uur



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.

Patyna, locatie Heemstra State/Skewiel Trynwalden
Frisiastate 23, 9062 GX Oentsjerk, 058 – 2564141
www.patyna.nl, @receptie.heemstrastate@patyna.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 Anne Hoekstra. Patyna Locatie Heemstra State, Frisiastate 23, Oentsjerk
058-2564141 ergo.heemstrastate@patyna.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
Afhalen van medicatie en patiëntenbrieven dagelijks van 13.30 -17.00 uur. 
Specialisten recepten kunnen alle dagen worden ingeleverd en dezelfde dag meestal weer worden gehaald.

Meer informatie vindt u op de website: www.huisatsenmaatschaptrynwalden.nl

Tandartspraktijk Oenkerk, Frisiastate 2, 9062 GX Oentsjerk
058-2562808, www.tandartsenparktijkoenkerk.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

Medicatie  besteld: Afhalen:
Maandag voor 17.00u Donderdag na 13.30u
Dinsdag voor 17.00u Vrijdag na 13.30u
Woensdag voor 17.00u Maandag na 13.30u

Medicatie  besteld: Afhalen:
Donderdag voor 17.00u Dinsdag na 13.30u
Vrijdag voor 17.00u Woensdag na 13.30 uur
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