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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

En daar ligt het oktobernummer op de mat, al voelt het nu ik dit
zit te schrijven nog juli met de hoge temperaturen buiten . . . we
hadden redactievergadering met ’t zweet op het voorhoofd en
dat kwam niet van inspanning ;-) Het zwembad was dit seizoen een week extra geo-
pend en daar werd met dit prachtige weer dan ook dankbaar gebruik van gemaakt,
wat is het een voorrecht om in een dorp te wonen met zo’n prachtig openluchtzwem-
bad.

Volop activiteit in de zomer, we hebben een gezellig dorpsfeest gehad met een
prachtige optocht en dan het spikertsjerk wat wederom een succes was met als afslui-
ting de badeendjesrace en disco! Al is het nog wel even de vraag of spikertsjerk blijft
bestaan, hier zijn namelijk vrijwilligers voor nodig, als die er niet komen dan zal het
helaas stoppen . . .

Aan de Rinia van Natauweg wordt hard gewerkt. Er ligt nieuwe bestrating en heeft
er een ‘hobbel’ gekregen. Deze is te vinden op de kruising van de Master
Sannesstjitte en de Gysbert Jabiksstrjitte. Wanneer we met de auto naar Leeuwarden
willen kan dit tot half november niet via Lekkum. Ook wanneer we via de E10 rijden
moeten we soms even geduld hebben. Daar wordt aan de brug gewerkt in verband
met het realiseren van een sloepenroute. Ze zeggen dan wel eens ‘it mat earst op it
minst foardat it better wurd’.

Ik wens u allen veel leesplezier!!

Met vriendelijke groet,
Carolien v/d Zee-Rijpma
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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.





Volgende bestuursvergadering 26 oktober
De eerstkomende bestuursvergadering van Dorpsbelangen is op 26 oktober. Het inloopspreekuur
is afgeschaft. U kunt uw vragen telefonisch of per e-mail richten aan het secretariaat van
Dorpsbelangen op De Tille 13 of via e-mail naar doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com. U hoort dan
nader van ons.

Aankondiging incasso contributie
In de maand november zal de contributie voor 2016 automatisch worden geïncasseerd. De contri-
butie bedraagt € 6,00 per jaar. Leden die hebben aangegeven niet automatisch te willen betalen,
ontvangen een factuur op hun huisadres. Om de tijdsinvestering voor vrijwilligers te beperken doen
wij een beroep op hen om ons toestemming te geven de contributie automatisch te incasseren. U
kunt hiervoor een e-mail sturen aan het secretariaat van Dorpsbelang. 

Met uw bijdrage steunt u het werk van Dorpsbelang en draagt u bij aan de leefbaarheid in het
dorp. Wij zijn blij dat 800 leden dit werk blijven steunen!

Klein Chemisch Afval (KCA)
Klein chemisch afval kan iedere woensdag in de oneven weken worden ingeleverd op de grofvuil-
locatie in Burgum. Deze data staan ook op uw afvalkalender genoemd die u van de gemeente
heeft ontvangen. 

Op dinsdag 18 oktober kunt u uw chemische afval ook op laten halen door de ‘Chemokar’ van de
gemeente. Aanmelden voor ophalen van klein chemisch afval kan op de website van gemeente
Tytsjerksteradiel tot donderdag 13 oktober 16.00 uur. Het chemische afval wordt dan op dinsdag
18 oktober opgehaald op het opgegeven adres. Het chemische afval dient niet vooraf bij de weg
aangeboden te worden! U kunt alleen persoonlijk het chemische afval aanbieden aan de chauffeur
van de vrachtwagen. 

Bij veel aanmeldingen kan er ook op woensdag 19 oktober gehaald worden. Als u zich heeft aan-
gemeld voor het ophalen van chemisch afval ontvangt u bericht via de mail als het afval op woens-
dag 19 oktober wordt opgehaald.
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Bestuurlijk Bekeken
Vereniging voor Dorpsbelangen
Secretariaat: W. Haalboom, De Tille 13; tel. 06 417 456 80
E-mail: doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com - website: www.gytsjerkaktueel.nl
Bankrekening. Dorpsbelangen Gytsjerk: NL54 RABO 0320 9762 54





Werken aan de provinciale weg N361
In de periode vanaf juli 2016 tot en met januari 2017 zullen er werkzaamheden aan de brug in
de N361 ter hoogte van Ryptsjerk worden uitgevoerd. De brug wordt verhoogd voor het aanleg-
gen van een elektrische vaarroute. Deze elektrische vaarroute loopt van Leeuwarden via Ryptsjerk
en De Falom tot aan de Swemmer nabij de Westereen. Op dit moment is het fietspad naast de
weg afgesloten en wordt het fietsverkeer omgeleid door Ryptsjerk. Hoe lang deze stremming pre-
cies duurt is nog niet bekend!

In voorbereiding op de toekomstige faunapassage in de N361 ter hoogte van de melkfabriek zal
er in oktober een tijdelijke voorziening worden aangebracht voor onder andere otters. Deze tijde-
lijk voorziening zal bestaan uit een buis die onder de N361 (tussen Gytsjerk en Ryptsjerk). Voor
deze werkzaamheden is al een vergunningsaanvraag ingediend. De precieze datum en de mate
van overlast is ons nog niet bekend. Aan het definitieve ontwerp van de faunapassage wordt druk
door de provincie Fryslân gewerkt. De afdeling ‘Verkeer’ van de provincie Fryslân zal ook bekijken
of er een mogelijkheid is om de toegang van Gytsjerk (bij de melkfabriek) bij deze faunapassage
te betrekken om tot een totaaloplossing te komen.

Indien u vragen heeft over de uitvoering van de werkzaamheden aan de N361 kunt u terecht bij
mevrouw T. Bruinsma of de heer H. Stellingwerf beiden namens de gemeente. Mevrouw Bruinsma
is bereikbaar op de telefoonnummers 06-43365243 en 14058. De heer Stellingwerf is bereikbaar
op de telefoonnummers 06-43365343 en 14058.

Werken aan de Rinia van Nautaweg en Dr. E. Wassenberghstraat
Al Vanaf eind juni is de gemeente met herstratingswerkzaamheden bezig van de Rinia van
Nautaweg en de Dr. E. Wassenberghstraat. Begin november zullen alle werkzaamheden naar alle
waarschijnlijkheid gereed zijn. 
Tijdens deze werkzaamheden zullen ook de kruispunten worden aangepakt. In de oude situatie
was vaak de voorrangssituatie onduidelijk. Bij het ene kruispunt was een drempel en een kruispunt
had geen drempel, maar daar stonden haaientanden op de weg. Binnen de gemeente wil men de
voorrangssituatie eenduidig aanpakken. 

Zoals nu al is te zien worden er in het wegvak van de Rinia van Nautaweg ronde/ovale verhogin-
gen aangebracht. Het doel van deze verhoging is om aandacht te vragen voor de verkeerssituatie
bij de kruispunten. Een bijkomstigheid van de verhogingen is dat deze een verkeers-remmende
werking zullen hebben.

De Einekoer
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• 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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Jeugd EHBO in groep 8
Op de Thrimwaldaschool krijgen de kinderen in groep 8 na de herfstvakantie
jeugd EHBO. Door op deze leeftijd kinderen EHBO-lessen te geven is het fun-
dament gelegd voor later. Wij vinden het belangrijk dat kinderen weten wat
zij moeten doen of laten als er een ongeluk gebeurt. De lessen zijn praktisch
en gaan vaak uit van ervaringen en belevenissen van de kinderen zelf. Hierdoor zijn zij erg betrok-
ken en krijgen zij een groot gevoel van verantwoordelijkheid. Wij zullen naast de theorie heel dus
veel praktijkoefeningen doen, zodat kinderen zelfvertrouwen krijgen in het bieden van de juiste
hulp bij een ongeluk. Het opdoen van praktische vaardigheden is de basis van de EHBO. 

In een 8-tal lessen leren de kinderen:
- vijf belangrijke punten waar je op moet letten bij een ongeluk
- bewustzijn en ademhaling en stoornissen hierin
- ernstige letsels
- wonden
- bewegen
- kleine ongevallen
- temperatuur
- hulpmiddelen

Naast bovengenoemde onderdelen zullen wij ook aandacht schenken aan wat te doen bij dieren-
beten. De lessen worden gegeven door Froukje Olijve.

Team OBS Thrimwalda

Voor onze planning is het fijn te weten hoeveel kinderen er gedurende het schooljaar bij ons
op school komen. Wanneer uw zoon of dochter dit schooljaar 4 jaar wordt kunt u op af-
spraak een kijkje komen nemen bij ons op school. Ook zijn er peuterinstuiven waar u vrijblij-
vend binnen kunt wandelen en informatie kunt krijgen over ons onderwijs.
Datums peuterinstuif: 
woensdag 15 februari 2017 en woensdag 17 mei 2017 van 14.15-15.15 uur.
Open dag op 22 maart 2017 van 8.30-12.00 uur en van 19.00-20.00 uur.

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



• 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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Snappet
Op de Ichthusschool maken we dit schooljaar voor het eerst gebruik van Snappet bij ons
onderwijs. Snappet is een adaptief digitaal onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om
zich optimaal te ontwikkelen. Met Snappet kunnen kinderen d.m.v. hun iPad werken
aan leerdoelen die aansluiten bij hun eigen niveau. Dit schooljaar gebruiken wij
Snappet voor de vakken rekenen en spelling. 
De kinderen krijgen instructie van de leerkracht en verwerken de oefenstof op eigen niveau met
Snappet op de iPad. 

Doordat de kinderen de oefenstof digitaal verwerken is het voor de leerkracht veel makkelijker om
ze te volgen bij wat ze aan het doen zijn. Leerkrachten zien meteen of en wanneer kinderen iets
niet begrijpen omdat de resultaten van het gemaakte werk meteen zichtbaar zijn. Daardoor kan er
sneller en adequater hulp worden geboden aan kinderen die bepaalde stof nog niet goed beheer-
sen. De software van Snappet is adaptief, dat wil zeggen dat het zich aanpast aan het niveau van
de kinderen. Als kinderen laten zien dat ze een bepaald onderdeel beheersen dan past Snappet
de oefenstof aan naar een moeilijker niveau. Als blijkt dat kinderen meer tijd nodig hebben om te
oefenen dan speelt het programma ook daarop in door extra oefentijd te geven.

Door gebruik te maken van Snappet willen we op de Ichthusschool nog beter proberen in te spelen
op de individuele leerbehoeften van kinderen zodat we zo goed mogelijk kunnen bieden wat ze
nodig hebben.

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

Coaching
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Werk
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Slinger om ’e Sleef

Dit is oorspronkelijk een kraamvrouwengerecht (prûmebôle) en tevens geschikt
als heerlijk warm toetje. Een paar maanden geleden aten we dit gerecht voor
het eerst als hoofdgerecht en waren verbaasd dat een simpel gerecht zo lekker
kan zijn, Leuk om af te wisselen met dessert-ingrediënten of warme groenten.

'Weake Bôle' met Pruimen en Worst (voor 2/3 personen)

Ingrediënten
150 gram gedroogde Pruimen zonder pit 
6 sneetjes oud Witbrood 50 gram Boter
Boter om in te vetten 50 gram Bakgember
1 theelepel Kaneelpoeder 2 Eieren
50 gram Suiker 1/2 liter Melk
Mespunt Zout Snuf Nootmuskaat
1/2 dl Beerenburg 1 Droge Worst
1 Friszure Appel

Bereiding: 
Eventueel de pruimen wellen indien te stevig. Snijd de pruimen in kleine stukjes. Snijd de korsten
van de sneetjes witbrood. Besmeer de sneetjes witbrood aan beide zijden met boter. Verwarm de
oven voor op 175 graden. Vet een ovenschaal in met boter. Bedek de bodem met 2 sneetjes wit-
brood. Verdeel hierover een deel van de gesneden pruimen. Bestrooi de pruimenlaag met een deel
van de bakgember en de kaneel. Maak zo nog een laag, eindig met een laag witbrood. 
Klop de eieren met de suiker tot een schuimige massa. Roer de melk, een mespunt zout, de noot-
muskaat en de Beerenburg door het eimengsel. Schenk het eimengsel over de ovenschaal en
plaats deze in de voorverwarmde oven 160º. 

Bak de Weake Bolle in ca. 45 minuten in de oven gaar en goudbruin. Bestrooi de Weake Bôle
met suiker en kaneelpoeder. Serveer hierbij de appel in kleine blokjes en de droge worst in kleine
plakjes.

Eet smakelijk! Dennis Hoekstra

Ik geef de Sleef door aan Nelly Hogerhuis



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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De Pen
Negenenzeventig jaar geleden ben ik –Agnes van der Steen-Koffijberg– 
in Hilversum geboren als vierde en jongste kind in de familie Koffijberg. We woon-
den aan de hei maar voorlopig had ik daar niets aan, want ik bleef ziek en ontwik-
kelde mij nauwelijks. Toen ik drie jaar was kon ik een beetje lopen, maar toen
kwam de oorlog. Dat schoot ook niet op. 

Uiteindelijk kwam alles aardig goed: na de HBS moest ik een jaar Vormingsklas doen, maar
daarna kon ik toch echt naar de CALO (christelijke academie lichamelijke opvoeding) toentertijd in
Rotterdam. Ik heb er met veel plezier gestudeerd en natuurlijk ook een hoop andere dingen gedaan.
Cor van der Steen heb ik daar ontmoet. Thuis viel Cor eerst niet zo in goede aarde maar dat is heel
goed bijgetrokken! We zijn 35 en een half jaar getrouwd geweest.

Mijn loopbaan begon in Emmeloord, waar ik de eerste vrouw in het vak was op het middelbaar on-
derwijs. Toen we trouwden kon ik als getrouwde vrouw niet aan het werk blijven…… maar na drie
maanden werkte ik al weer aan de Huishoudschool in Leeuwarden. De kinderen kwamen. Negen
jaar fulltime kinderen, dieren en huis.

Samen met de vier kinderen hebben we met heel veel plezier in het boerderijtje aan de Suderein in
Tytsjerk gewoond. Op een gegeven moment hadden we een grote Welshpony en een kleine pony
voor gezelschap, konijnen en cavia’s, Hampshire-down schapen en een ram, wat kippen, twee poe-
zen en een hond en een volière met wildzang en kanaries. Dat kon daar allemaal.

De kinderen gingen studeren, samenwonen en trouwen, de veestapel kromp in, op school werd het
werk voor mijn man beslist niet minder, Nieuwbouw en een fusie, maakten het niet makkelijker. In
1993 kon hij afscheid nemen. Na een jaar werd hij ongeneeslijk ziek en stierf in 1998. Twee jaar
eerder had ik afscheid van lesgeven en school genomen en daarom kon ik de verzorging aan.

Na een aantal jaren besloot ik om toch maar van het boerderijtje af te gaan: er was altijd behoor-
lijk wat werk. En nu woon ik met veel plezier in Gytsjerk aan de dr. E. Wassenberghstrjitte “het
dorp dat alles heeft”. Het huis is heerlijk. Kinderen schoonzoons en acht kleinkinderen vullen de da-
gen samen met vrijwilligerswerk, schilderen als hobby, een fijne tuin. Een mens hoeft zich nooit te
vervelen!

Ik geef de pen door aan mijn buurvrouw van twee huizen verder, Alie Bakema.



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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Voor de 5e keer Spikertsjerk gehouden,
maar ook voor de laatste keer?

Op 24, 25 en 26 augustus is voor de 5e keer onder de best denkbare weersomstandigheden door
een kleine 100 kinderen in de basisschoolleeftijd getimmerd en gezaagd. Het thema was dit keer
“Indianen en Cowboys”, hetgeen resulteerde in prachtige wigwams en opvallend veel saloons. Dat
door zeer enthousiaste ouders opnieuw driftig werd mee getimmerd heeft de werkgroep natuurlijk
door de vingers gezien, want het maakte haar taak om erop toe te zien dat alles goed verliep een
stuk eenvoudiger. De schade bleef dan ook beperkt tot een paar pleisters op zere handen en voeten.

Ook dit jaar werden alle deelnemers voortdurend getrakteerd op limonade en zelfs appels van
Justus Fahner en tijdens de afsluitende kinderdisco op chips en marshmallows van onze plaatselijke
AH-vestiging. Het feest werd op woensdag geopend door de voorzitter van Doarpsbelang Gytsjerk
die erin slaagde om in minder dan tien slagen een lange spijker in een houtblok te slaan.
Spikertsjerk wordt tenslotte nog altijd in naam door Doarpsbelang georganiseerd, zij het dat de
werkzaamheden zijn gedelegeerd naar een werkgroep. Dankzij ook de fantastische medewerking
van de familie Hiemstra van de Canterlanden kon deze werkgroep vijf jaar lang haar activiteiten
uitvoeren en was het ook dit jaar weer mogelijk de drie mooiste bouwwerken met een cadeaubon
te belonen. 

Maar . . . na vijf jaar hebben vijf van de leden van de werkgroep te kennen gegeven de hamer en
zaag te willen doorgeven aan mogelijke opvolgers. Dus zijn de resterende leden naarstig op zoek
naar minimaal drie vrijwilligers die ruim in de tijd zitten om vooral in de drie tot vier weken voor
aanvang van een 6e Spikertsjerk alle noodzakelijk voorbereidende handelingen te verrichten.
Hierbij moet men denken aan het vinden van sponsoren, het opscharrelen van pallets en ander af-
valhout en het klaarmaken en aankleden van het terrein voordat het spijkeren kan beginnen. En na-
tuurlijk mee helpen bij de begeleiding
en de afbraak na afloop. Melden deze
2 vrijwilligers zich niet binnen afzien-
bare tijd na publicatie van dit artikel
dan zien de huidige werkgroep leden
zich gedwongen hun taak neer te leg-
gen. Dit zou voor heel wat kinderen
een grote teleurstelling blijken te zijn.
Dus . . . heeft u tijd en zin om dit te
voorkomen, meldt u dan aan bij de
werkgroep leden Eric Tanahatoe, Bart
Bakker of Alie Stienstra.



Janneke
Mulder - Deelstra

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

BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK
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Gemalen monumenten van waterbeheer

Ik, Sieb Kinderman wil jullie graag het volgende onder de aandacht brengen. Met wat mooi weer
ga ik graag wat te fietsen. Niet om kilometers te maken maar iets te zien wat mijn aandacht trekt
vooral in de natuur.

Op één van mijn tochtjes zag ik tussen Zwaagwesteinde en Driesum, aan de Zwemmer een gemaal
staan met door multiplex platen dicht gemaakte ramen. Een teken van verval. Nog even dacht ik en
dan zijn die overbodige gemaaltjes er niet meer. Ik ga er een foto van maken dan heb ik het in ie-
der geval nog. Vanaf toen heb ik daar een soort project van gemaakt. Heb anderhalf jaar door
Friesland gereisd en foto’s gemaakt van gemalen. Hiermee ben ik naar het Frieslandbouw Museum
in Earnewald gegaan en gevraagd of ze daar iets in zagen om van die gemalenfoto’s een expositie
te willen laten zien in het museum. Om kort te gaan dat is gebeurd. Voor wie dat wil is deze exposi-
tie nog te bezichtigen tot 31 okt. a.s. Zelf vind ik het geweldig geslaagd. 

Ik heb ze niet geteld maar schat een kleine veertig mooie foto’s. Sommigen heel bijzonder die
door een bezoeker die dat zag uitriep: ‘Dat is nostalgie’. Door deze expositie ben ik benaderd
door het landelijke magazine “Landleven” voor een artikel. Het is de bedoeling dat het wordt ge-
plaatst in het volgende jaar. Ook staat er een lezing naar aanleiding van deze expositie geplant
op zondag 16 okt. a.s. Voor belangstelling kijk op www. frieslandbouwmuseum.nl 

P.s.  Het gemaal op bijgaande foto is hier bij Gytsjerk te vinden.
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www.personaltouchtravel.nl/adviseur/tjitske-koopmans

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



Gytsjerkster feest 
foto’s en tekst fan Ytzen van der Wal  

In foto fan de feestwein 'Billie Turf'. Billie 
(= Hedde Mulder) hapt hearlik yn in wat lek-
kers wylst master Kwel (Ytzen van der Wal)
grimmitich der nei sjocht. Dêrby oare klasse-
genoaten fan Billie. Hielendal rjochts Renee
Comello en dêrrneist Kees de Groot.  It jonk-
je wêr’t wy allinne de rêch fan sjogge is
ûnbekend. De foto is naam om 1965 hinne
yn de Suderspaerlân, doe noch yn oanbou.

In foto út 1965. 'Harke's Brea' wie nei alle gedachten de titel fan in Frysk berneferhaal.
Ytzen van der Wal spyle Harke, dy’t oer de hiele wrâld syn
bôle ferkocht. Op ‘e foargrûn klaaid as in Volendammer
Janneke Venema. De yndiaan dêrnjonken is in soan fan
Douwe en Hinke (en in omkesizzer fan Janneke) de Vries (?).
Dêrneist sit Ype Braak as Sinees en mooglik in dochter fan
Pier en Anneke Gosliga as Afrikaan sit dêr wer njonken. De
feestwein wie krekt as dy fan 'Billie Turf' makke troch de buert
oan ‘e súddkant fan ‘e Rinia fan Nautaweg, tusken De Singel
en de suvelfabryk.  Yn ‘e rjochter boppehoeke sit Hedde
Mulder as eskimo. 

Dirk Laverman
dirklaverman@hotmail.com
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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

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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Oud papier Gytsjerk

Op de volgende dagen wordt er weer ingezameld:

Vrijdag 7 oktober en zaterdag 8 oktober

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.

Maak je sterk tegen MS - Collectanten gezocht!

Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte.
Ieder jaar gaan er weer duizenden collectanten met een collectebus langs de deur om geld in te
zamelen voor mensen met Multiple Sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Zo
weten we nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe we het kunnen genezen.

De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. We ontvangen
geen subsidies en zijn volkomen afhankelijk van donaties en giften. Door de collecte kunnen we
ons werk blijven doen en investeren in innovatieve onderzoeken om MS te genezen.

Wil jij je ook sterk maken tegen MS? Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller te maken, zijn we
op zoek naar nieuwe collectanten en coördinatoren. Een avondje collecteren kost maar 2 uur van
je tijd. Hou je van regelen en organiseren en heb je ongeveer 10 uur over, dan kun je al aan de
slag als collecte-coördinator.

Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel aan. Samen maken
we ons sterk tegen MS!





Aan alle inwoners 
van de gemeente Tytsjerksteradiel

Bereikbaarheid van trottoirs voor senioren (en anderen)

Beste medebewoners van onze mooie gemeente.

Het komt geregeld voor dat senioren, en niet alleen senioren, die gebruik moeten maken van een
rollator, zich wanen op een hindernisbaan als ze over straat gaan.

Geparkeerde auto’s op de trottoirs
Trottoirs die zijn verzakt doordat er (vracht)auto’s hebben gestaan of overheen zijn gereden.
Afvalcontainers die soms wel drie of vier dagen blijven staan.

Mensen met rollators kunnen er soms niet meer langs en moeten dan over straat. Dat gebeurt dan
zonder dat er een af- of oprit is en men dus zo bij de soms hoge trottoirband op en af moet zien te
komen zonder ongelukken.

Wanneer men zich moet voortbewegen met behulp van een rollator zijn dit heel vervelende onge-
makken. Voor de volledigheid, ook slechtzienden of blinden met een geleidehond, mensen met een
kinder- of wandelwagen kunnen hier last van ondervinden.

Wij willen daarom een beroep doen op u als inwoners van onze gemeente. Houdt u alstublieft uw
trottoirs schoon van auto’s en haalt u de afvalcontainers weer naar huis als ze zijn geleegd. Bent u
eventueel beiden de hele dag aan het werk, vraag dan een buur om de afvalcontainer even op uw
erf te zetten.

Seniorenraad Tytsjerksteradiel                                                          
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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



De Zonnebloem

“Voor zieken, gehandicapten en alleenstaanden” en “er kan zoveel meer
dan je denkt”. Twee uitspraken die van toepassing zijn op de Zonnebloem,
afdeling Tytsjerksteradiel. Door de jaren heen, vorig jaar heeft deze afdeling
haar 40-jarig jubileum gevierd, is deze afdeling erg actief geweest in
Burgum en omstreken. Ook komen daar de meeste vrijwilligers vandaan. Nu
er nogal wat veranderingen in de ouderen- en/of gehandicapten zorg zijn
doorgevoerd en er ook veranderingen zijn doorgevoerd in uw eigen omge-
ving, willen wij ook graag de Zonnebloem weer onder de aandacht brengen van de inwoners van
de Trynwâlden. 

Jaarlijks organiseert de Zonnebloem afdeling Tytsjerksteradiel een aantal gezellige bijeenkomsten/
activiteiten voor de doelgroep en verzorgd huisbezoeken en kleinschalige uitstapjes. Mede door
de privacy-wetgeving hebben wij geen inzicht in onze kandidaat deelnemers.  Soms meldt de huis-
arts/verzorging deelnemers aan of komt er een verzoek binnen via het wijkteam van de gemeente
Tytsjerksteradiel. Wij willen de mogelijke deelnemers en familie in de Trynwâlden op deze manier
laten weten dat de Zonnebloem in de gemeente Tytsjerksteradiel een actieve groep vrijwilligers
heeft die graag klaar staat voor mensen met een fysieke beperking, van welke aard dan ook. 

Dat de Zonnebloem er alleen voor de ouderen is, is allang niet meer het geval, er is in 2013 een
jongeren Werkgroep Friesland opgericht. 
Jongerenwerkgroep fryslân: www.zonnebloem.nl/werkgroep-friesland
Informatie over de Zonnebloem kunt u ook vinden op de site van de Zonnebloem. 
www.zonnebloem.nl  Wanneer deze informatie u aanspreekt en u mogelijk geïnteresseerd bent in
onze activiteiten, dan kunt u met de secretaris van onze afdeling contact opnemen:
Antsje Belksma–van Popta, tel: 058-2563400, zonnebloemt-diel@kpnmail.nl  
of Sjerp Tolsma, voorzitter, tel 058-2562594. 

Zodra u bij ons in het deelnemers bestand bent opgenomen, wordt u geïnformeerd over onze acti-
viteiten. Mochten er inwoners van de Trynwâlden vrijwilliger willen worden, dan kunt u ook contact
opnemen met bovenstaande personen.

Antsje Belksma – van Popta
Sjerp Tolsma
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Website ontwikkeling & online marketing

Online kansen benutten

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

www.basticom.nl
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Bridgeclub Stania viert 40-jarig jubileum 

In september 1976 wordt in de Trynwalden huis aan huis een folder verspreid waarin een cursus
“Bridgen voor Beginners” (1) wordt aangekondigd. Er zijn veertig aanmeldingen en de cursus
gaat van start. Na de 10e en laatste lesavond in december wordt besloten een bridgeclub op te
richten met de naam Bc Stania. Bc Stania wordt een actieve vereniging (2) en telt momenteel ruim
zestig leden.

Van september t/m april wordt elke dinsdagavond in Pro Rege bridge gespeeld. Om 19.30 uur
wordt gestart en de laatste kaart wordt rond 22.30 uur gelegd. De uitslag is daarna binnen tien
minuten bekend zodat nog even gezellig kan worden nagepraat. 

Komende december zal Bc Stania precies veertig jaar bestaan. Dat jubileum zal feestelijk in
Stania State worden gevierd waarbij ook oud-clubleden welkom zijn. 
NB::
1) Bridgen is een denksport waar je veel voldoening en plezier in kunt hebben. Om bridge te le-

ren organiseert Bc Stania regelmatig cursussen voor beginners. U kunt zich hiervoor aanmel-
den. Enige ervaring met eenvoudige kaartspellen is wel wenselijk. 

2) Naast de reguliere speelavonden organiseert Bc Stania in april de Koningsdrive in Stania
State; in de winter meerdere bridgedrives met warm buffet in De Trochreed in Readtsjerk en in
de zomermaanden i.s.m. Bc Burgum wekelijks bridgedrives in Yn’e Mande in Tytsjerk.

Heeft u interesse in Bc Stania? Neem dan per email contact op met j.bogaard5@chello.nl of bel
nummer 0511-431609. 
Bc Stania helpt u graag op weg naar veel plezier in bridgen.





Kartoen
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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.timmerbedrijfpbakker.nl

- Verbouw
- Nieuwbouw

- Onderhoud
- Badkamers

- Tegelwerk
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Na een extra week zwemmen in openluchtzwembad 'De Sawn
Doarpen' te Gytsjerk, een verademing met + 30 graden!, ging
zaterdag 17 september toch echt de stop eruit. Het was weer
een uitgesproken 'Hollandse' zomer met alle mogelijke weerty-
pen die dit kikkerlandje kent. De vaste zwemmers hebben door
weer en wind baantjes getrokken en bommetjes gesprongen.
Op hete dagen kwamen de bezoekers van heinde en ver. 

Korte terugblik...
Het badpersoneel en de vrijwilligers van SWIM! kijken terug
op een goed zwemseizoen met diverse activiteiten voor jong
en oud. Het bad werd door oud burgemeester Eric ter Keurs
feestelijk geopend op zaterdag 30 april. Op zondag 15 mei
bestond het bad 40 jaar en dit werd groots gevierd met vele
genodigden; wethouder Doeke Fokkema en voorzitter Dolf
Rodenhuis van stichting SWIM! onthulden een prachtig foto-
doek bij de entree van het zwembad. Door Sportstimulering
werd voor de kinderen pannakooiwedstrijdjes en buikglijden georganiseerd. De Zwemvierdaagse
was een groot succes, ondanks enkele regenbuien, met een groeiend aantal deelnemers. Ook
voor de Zwemloop was de animo groot; de sportiviteit en het enthousiasme spatte er af! Op vrij-
dag 17 juni konden de wandelaars van de Poddeloop hun welverdiende medaille in het zwem-
bad ophalen. Zoals gebruikelijk werd het seizoen afgesloten met een ontbijt voor en door de och-
tendzwemmers. Stichting SWIM! bedankte de zorgboerderijen en schoonmaakploegen voor hun
waardevolle bijdrage in het schoon en net houden van het veld en de kleed- en doucheruimtes.
Kortom: een gevarieerd en geslaagd zwemseizoen 2016! 

Dank, dank, dank!
Het bestuur van Stichting SWIM! wil nogmaals alle vrijwilligers, sponsoren en donateurs ontzet-
tend bedanken voor hun bijdrage in het tot standhouden en onderhouden van het prachtige open-
luchtzwembad in Gytsjerk.



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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Pannenbier

Als kind ging ik met mijn ouders in de vakantie kamperen
in Luxemburg. Vanuit West-Friesland, waar we woonden,
trokken we met de Eend eropuit.  Dat was een handige
vakantieauto, je kon er veel in kwijt. Onder de achter-
bank en stoeltjes was veel ruimte, waar wat weggestoken
kon worden. De stoeltjes waren van een buisframe met
een mat erin gespannen, bevestigd met veren. De vering
verdween dan wel, als er van alles onder 
gezet werd. Mijn moeder gaf een gilletje, toen ze consta-
teerde dat de tuit van het fluitketeltje in haar billen stak.
Zuidelijker gekomen huppelde en zwierde het Eendje
over de heuveltjes van Limburg. Het landschap veranderde al flink, dit leek al erg buitenlands. 

Wat was dat toch voor dennenboom, die op een huis gezet was? vroeg ik. Mijn vader vertelde dat
er een boom op een gebouw gezet werd, als het hoogste punt bij de bouw was bereikt. Dat werd
helemaal niet gedaan in het noorden van het land. Daar moest ik aan denken, toen ik gezien had
dat ze bij de bouw van het centrum, waarschijnlijk het hoogste punt bereikt hebben. Geen boom te
zien, alleen paarse dakbedekking. De pannen zullen nu wel snel volgen. Des te meer reden om
een boom of vlag te plaatsen. Dat is volgens traditie het teken, dat de opdrachtgever zijn werklie-
den bier zal schenken. Dat kan lang duren en die vlag maar wapperen. 

Als de vlag vervan-
gen is door een be-
zem, betekent het
dat er helemáál geen
bier geschonken is.
Hier in het noorden
niets van dat alles.
Al zou een goed
Fries biertje ook wel
smaken. 

Jacqueline Fournier 
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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

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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Raar stel 

Elke dag als ik Zwartewegsend passeer, zijn daar een paar ooievaars. Hoog boven de verkeers-
drukte staan ze daar bovenop de lantaarnpaal bij de kruising. Eén op de paal bij de bushalte voor
E10 en de ander aan de overkant. Het lijkt wel dat ze nooit zijn opgevlogen, zijn ze daar dag en
nacht? Het verkeer remt af voor de stoplichten en trekt weer op. Ze horen het blijkbaar niet. Dat
stel zit een beetje te frutselen in hun veren, te kriebelen onder hun vleugels. Ze gaan eens op één
poot staan, het lijkt zelfs of ze staan te dutten.  

Een ooievaar gebruikt een lantaarnpaal langs de weg wel als
uitkijkpost. Zo kan je lekkere muisjes of insecten zien
en vangen. Ja, ik zie er weleens een paar schar-
relen in de velden bij de Wielen en zelfs in de
weilanden bij de haven van ons dorp. Ik
snap niet wat je bij de kruising met al dat
asfalt kunt vangen. Hoogstens wat opstij-
gende uitlaatgassen. 

Jacqueline Fournier 
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#wittegordijnen

Wat verzamelt een mens een hoop spullen… of ligt dat nu aan ons? Zijn wij echte ‘hamsteraars’ of
is dit een bekend probleem? Waarom kan ik slecht afstand doen van sommige spulletjes?

Ik ben iemand die bij elke aardigheidje nadenkt over, van wie heb ik het gekregen? Waarom heb-
ben we het gekregen? Persoonlijk kan ik gewoon blij worden van mooie herinneringen, de lach op
het gezicht van de meiden bij het verkregen cadeau! Tja… maar ook zij worden ouder en vinden
alle baby spullen niet echt ‘cool’ meer.

Acht jaar lang hebben wij geleefd in ons mooie huis op de
Daam 15 en nu…. Nu gaan we de volgende stap maken.
Ons mooie huis staat te koop!! Ontzettend spannend!! Zal
het snel verkocht worden? Waar gaan we dan heen? Wat
zullen de meiden er van vinden? Nou  ik kan jullie vertellen
dat de meiden het net zo spannend vinden als wij… Die wo-
nen fijn en dat begrijp ik ook wel. Vriendjes en vriendinnen

vlakbij en alles is vertrouwd. Maar papa en mama willen wat anders. Een mooi plekje, in de om-
geving, vrijstaand en lekker ‘klusbaar’ voor papa –gelukkig helemaal geen eisen-  

Als je dan aan het dromen bent over een nieuw huis, wat
zijn dan de wensen? Een Paard! Of wonen aan het wa-
ter, zodat we een boot kunnen kopen! Een landingsplaats
voor een helikopter! Of gewoon genoeg ruimte voor een
lief hondje! De mooiste wensen… nee bij ons zijn de wen-
sen simpel… “mama? Als de tuin dan groot genoeg is,
mogen we dan een trampoline?” en… “Mama, ik wil heel
graag witte gordijnen op mijn nieuwe slaapkamer!”

Waar onze wensen groot zijn, zijn de wensen van de meiden nog te overzien –gelukkig!- 

The Joy of life



Team 

Trynwâlden e.o

tel. 06 - 83799488

Verpleging en verzorging thuis, 

ook in uw dorp.
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Oktober
15 VvN Gespreksgroep 55+ Heemstrastate 10.00
7/8 Oud Papier
11 VvN Kofjemoarn Vijversburg mei in kuier troch it park 9.30
13 VvN Marica van der Meer It Oerein yn Aldtsjerk 14.30

mei "Reisverslag van Workum naar Adelaide"
18 VvN Breicafé Wapen van Friesland  9.30
18 Chemokar aanmelden via website gemeente
19 VvN Breicafé Wapen van Friesland 19.30
26 Bestuursvergadering DB Canterland
Contact VvN: Janke Wijbenga-Nijdam, tel 058-8433441

Woensdag 12 oktober 2016 organiseert Trynergie in Stania State te Oentsjerk een informa-
tieavond over het project ‘Zeven Trynwâldster Zonnedaken’. Hier krijgt u een uitgebreide
uitleg hoe we dit organiseren en hoe u mee kunt doen.
Mail Trynergie uw naam, adres en mailadres naar info@trynergie.nl

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

Schijnt de herfstzon met kracht

dat maakt veelal de wintermaand ook zacht.



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

zo 02-10 09.30 Ontmoetingskerk H.J. Hoving Israëlzondag
11.00 Readtsjerk R. Reitsma

zo 09-10 09.30 Aldtsjerk I. Verburg Avondmaal
09.30 Mariakerk Oentsjerk H. Vlasman Avondmaal

zo 16-10 10.00 Ontmoetingskerk H. Vlasman bijbelzondag, JOP
10.00 Heemstra State I. Verburg Avondmaal
19.00 Mariakerk Oentsjerk vespercie vesper

zo 23-10 09.30 Mariakerk Oentsjerk G. v.d. Galiën
09.30 Gytsjerk H. Vlasman Gezinsdienst

zo 30-10 09.30u Ontmoetingskerk A. Linde

wo 02-11 19.30 Mariakerk Oentsjerk I. Verburg dankdag

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



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


