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Foarwurd
We hawwe in prachtige simmer hân. Nei de snie yn maart hie
ik net tocht dat we de simmermoannen sok moai waar krije
soenen!

Troch de waarme temperatueren koene wy genietsje fan de
ferkuolling fan swimbad De Sawn Doarpen. Wat is it moai wur-
den nei de ferbouwing. Wol skande dat der minsken binne
dy’t net goed omgeane mei har eigen entûsjasme oer ús moai
swimbad. Dêrtroch moasten de meiwurkers fan De Sawn
Doarpen wol gauris efkes wat objekten fan de boaiem fiskje.
Dat kin dochs net de bedoeling wêze? 

Nei twa pittige Corona-jierren koe dan dit jier einlings wer ús
moaie doarpsfeest yn fol ornaat fierd wurde. Fan 25 augustus
ôf wie it ien grut feest yn Gytsjerk. It feest waard fierd mei
lekker ite, in moaie optocht, ferklaaid folleybalje en goed
slagge jûnen yn de feesttinte. Oant takom jier!

Foar in soad minsken begjint it nije jier op 1 jannewaris. Dochs
begjint foar de measte bern it nije jier yn septimber. Asto no
fiif of fyftjin bist, yn septimber begjint it nije skoaljier. De ien
sjocht út nei it nije skoaljier, mar in oar kin der ek tsjin op sjen.
Sjochsto of kinsto klasgenoaten of kollega’s dy’t opsjogge
tsjin it nije skoallejier of tsjin wer oan it wurk gean? Hâld in
eachje yn it seil en wa wit, miskien kinsto wol foar in ûnferjit-
lik (skoal)jier soargje!

Ut namme fan de redaksje mei hertlike groetnis,
Marlies Hansma*

*Fierderop yn dizze Einekoer stelt Marlies har foar!
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huis aan huis bezorgd worden.



06 12 03 54 43
Openingstijden:

di., wo., do. 11.00-18.00 uur
vr. 10.00-18.30 za. 10.00-15.30 uur

parkeerterrein AH Gytsjerk
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Zomervakantie
Vanwege de zomervakantie is deze ‘It giet ús oan’ wat kor-
ter dan u van ons gewend bent. Over veel onderwerpen
zal pas in de volgende Einekoer meer te melden zijn.

Glasvezelnetwerk
In de vorige Einekoer hebben we hier al over bericht. Delta
heeft inmiddels een huis-aan-huis-brief over het voorne-
men om een snel glasvezelnetwerk aan te leggen in
Tytsjerksteradiel verspreid. Op woensdagavond 5 oktober
a.s. 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) is hier een informa-
tieavond over in Stania State te Oentsjerk.

Doarpshûs de Bân
Tot aan de voorgenomen opheffing van de ontmoetings-
ruimte per 1 januari a.s. worden er nog wel een aantal ac-
tiviteiten georganiseerd. Deze zullen worden bekendge-
maakt via posters, het publicatiekastje op de muur bij de
Albert Heijn, facebook en Trynwalden.nl.

Beeld in het centrum
Inmiddels is op 31 augustus een verlichtingsproef door de
gemeente uitgevoerd. Er komen kleine spotjes die het
beeld zullen gaan aanlichten.

Rinia van Nautaweg Noord
De start van de werkzaamheden voor de herinrichting van
de Rinia van Nautaweg Noord blijft voorzien in week 43,
de week van 23 oktober a.s.

Partytent 
De partytent van Dorpsbelang voorziet duidelijk in een be-
hoefte. De partytent (3 bij 6 meter) is te huur voor 25 euro
per keer (zelf ophalen en terugbrengen). U kunt hier con-
tact over opnemen met onze secretaris per email of per te-
lefoon (zie bovenaan).

Basis Life Support / Reanimatiecursus met AED 2022
Onder bevlogen en deskundige leiding van Rein de Vries
(86) van de Nieuwe Straatweg en Nienke van den Nagel-
de Vries uit Bakkeveen zijn inmiddels de (herhalings-)cur-
sussen voor Reanimatie met AED-bediening gehouden. De
6e, 8e en 14e september waren ingepland, dit jaar een
extra avond vanwege de nieuwe deelnemers van vorig jaar
en de te verwachten inhaalslag van vroegere deelnemers
na de coronatijd, waardoor het aantal mensen per groep
te groot zou worden. Helaas moest vanwege te weinig

deelname de cursusavond van de 8e worden gecanceld.
Twee deelnemers stopten vanwege hun leeftijd, vier deel-
nemers zijn verhuisd, er zijn twee studenten 'om utens' en
een aantal mensen kon niet of stopte om andere redenen.
Vorig jaar hadden we 29 cursisten, dit jaar 22. Was de plan-
ning om twee beginnersavonden en één gevorderden-
avond te houden, uiteindelijk bleek dan dat dat niet zou
slagen. We hebben er daarom weer twee geslaagde en
 gezellige cursusavonden van gemaakt met beginners en
gevorderden samen. Naast reanimatie en AED kwamen ook
de basisvaardigheden t.a.v. verstikking, verslikking en ver-
drinking bij volwassenen, kinderen en baby's weer aan de
orde.

Nieuwe AED’s in Gytsjerk
Momenteel is er één AED (Automatische externe defibril-
lator) bij de Albert Heijn. Bij de gymzaal komt er naar ver-
wachting binnenkort nog een AED. De gesprekken met de
gemeente hierover zijn in een vergaand stadium. Het ligt
in de bedoeling dat er in Gytsjerk op nog twee punten een
AED komt. Te denken valt ergens aan de Nieuwe Straatweg
ten oosten van de Trynwâldsterdyk en ergens op het be-
drijventerrein bij de Rinia van Nautaweg Zuid. We hopen
daarmee een volledige dekking voor het dorp te krijgen.

Skuorre (gebouw bij de IJsbaan)
De initiatiefnemers zijn nog bezig met de voorbereidingen
van het bouwplan. Hopelijk is hierover binnenkort meer
bekend. Op zaterdag 1 oktober is hier een inloopochtend
op locatie van 9.30 tot 11.30 uur over (geweest), georga-
niseerd door de initiatiefnemers.

Rioleringsplan Súd-West
De aanleg van een specifieke riolering voor regenwater in
Gytsjerk Súd-West is inmiddels door de gemeente aanbe-
steed. Het project wordt uitgevoerd door het plaatselijke
bedrijf Jelle Bijlsma BV. Verwacht wordt dat de werkzaam-
heden in tweede helft van november zullen starten. Dit is
nog wel  afhankelijk van de levering van materialen.

It Set
Inmiddels heeft het waterschap hier een nieuw dijkli-
chaam gemaakt en nieuwe walbeschoeiing aangebracht.
Vanuit Dorpsbelang zijn we in gesprek met betrokken
 partijen om hier ook een recreatieve steiger te krijgen,
waar vissers, zwemmers, surfers, suppers e.d. gebruik van
kunnen maken.

It giet ús oan!

Vanuit het bestuur van Doarpsbelang Gytsjerk

Het bestuur van Doarpsbelang Gytsjerk wordt gevormd door:
Lucas Talsma, (voorzitter) 06-39678359, Roy de Torbal (algemeen), Eeuwe de Vries (algemeen)
Pieter Woudstra (secretaris) 06-10908415,  Jaap Brouwer (ledenadministratie) 06-42601237
Contactadres: Rinia van Nautaweg 53, 9061 AC Gytsjerk,  Bank: NL54 RABO 0320 9762 54
E-mail: doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com Facebook: Dorpsbelang Gytsjerk



Marko Kinderman   |   Rinia van Nautaweg 3k, Gytsjerk
06 - 816 16 815   |   marko@fraaireclame.nl   |   www.fraaireclame.nl

Reclame maken voor jezelf valt nog niet mee...

Stap nu over!
www.trynergie.nl
It Medsje 14 • Oentsjerk • (058) 844 88 04 

de elektrische deelauto 

van de Trynwâlden

Duurzaam 
met energie
door ons voor ons

• 100% groen

• lokaal

•  opgewekt in 

eigen beheer

Veel Trynwâldsters gingen je al voor. Stap ook over naar onze lokale
energieleverancier Energie VanOns.
•  Stroom en gas tegen een scherpe prĳ s zonder stunts of verrassingen;
•  De berekening voor jouw situatie is zo gemaakt op onze website;
•  Overstappen is gemakkelĳ k. Energie VanOns regelt alles kosteloos voor je;
•  Meebeslissen over besteding van inkomsten? Wordt dan niet alleen klant van 

Energie VanOns, maar ook gratis lid van Trynergie.

Trynwâldsters zorgen voor eigen energie 

Trynergie is onze lokale energiecoöperatie zonder winstoogmerk. Voor elke 
klant komt er jaarlĳ ks een bedrag binnen dat besteed wordt in de Trynwâlden 
e.o. Dat noemen wĳ  Mienskipsenergie. Meedoen? Kies op de website zelf waar 
Trynergie jouw bĳ drage aan besteedt. 

Enerzjy? Dat regelje we nofl ik mei inoar!

STANDPLAATS TUK: 
Nofl ik Wenje, Oentsjerk
Frisiastate 24 (Heemstra State)

DE TÛK RESERVEREN?
1. Via snappcar.nl 
2.  Via beheerder Wim Haalboom,

06 – 4174 5680 of 
info@tukauto.frl 

€ 35,- per dag
€ 20,- per dagdeel

Duurzaam • 4 zitplaatsen
Automaat • 100km vrij per dag

Boek de Tûk!

KEYLESS!Open de Tûk gemakkelijk met je smartphone.



Cultuureducatie op de Ichthusschool
Naast de basisvaardigheden besteden we op school ook
veel aandacht aan Kunst & Cultuur. Kunst en cultuur zijn
onmisbaar voor de vorming van kinderen. Lessen in mu-
ziek, theater en beeldende vorming zijn niet alleen leuk,
maar ook nodig voor brede vorming. Cultuureducatie is
daarom belangrijk in heel het onderwijs.

Door cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen hun crea-
tieve talenten en leren zij de waarde van kunst te begrij-
pen. Het is doelbewust leren over en door middel van
kunst, erfgoed en media via gerichte instructie.
Leerlingen werken aan hun culturele competenties en
ontdekken hun talenten. Ze doen kennis op over de
kunstdisciplines, het cultureel erfgoed en de
media(kunst). De leerlingen leren ook de disciplines als
expressie- en communicatiemiddel in te zetten. Ze leren
technieken en (denk)vaardigheden en ontwikkelen een
open houding ten aanzien van cultuur.

Vorig schooljaar hebben de leerlingen van de
Ichthusschool lessen gevolgd van vakleerkrachten beel-
dende vorming en drama en uiteindelijk heeft dit gere-
sulteerd in een prachtige afsluiter in de vorm van een
Kunst & Cultuurfestival voor alle kinderen van de scholen
van Stichting Oarsprong.

Ook dit schooljaar heeft Kunst & Cultuur weer een plek
in het aanbod op school. De onderbouwgroepen gaan
weer aan de slag met beeldende vorming onder leiding
van een echte kunstenaar. De groepen 6 t/m 8 gaan aan
het werk met een echte auteur om schrijfvaardigheid te
oefenen op een leuke manier. Alle groepen krijgen dit
schooljaar danslessen van een vakdocent dans.

Graag stel ik, Fancy Hoekstra, mezelf aan u voor als de
nieuwe clusterdirecteur van Fierkracht. Fierkracht is de
naam van de vier samenwerkende openbare basisscho-
len in de Trynwâlden, namelijk obs Sinnehonk, obs It
Kruirêd, obs De Opstap en obs Thrimwalda. Fierkracht is
ontstaan in 2020 met het idee de krachten van de scho-
len te bundelen, samen van en met elkaar te leren, met
elkaar te werken aan schoolontwikkelingen en gezamen-
lijke activiteiten en elkaar te ondersteunen. 

Voorstellen
Hierboven noemde ik het al. Mijn naam is Fancy Hoekstra.
Samen met mijn man Pascal en dochters Annerixt (12) en
Yfke (8) woon ik in Dwingeloo. Nu zult u denken, dat is
iedere dag wel een heel eind rijden naar de Trywâlden.
Voor mijzelf voelt dat niet zo. Ik heb in mijn jeugd in
Leeuwarden op het VO gezeten en daar ook mijn PABO
diploma behaald. Mijn
ouders wonen inmiddels
alweer bijna 30 jaar in
Sint Annaparochie en
heb ook veel familie in
Friesland wonen. Kortom,
Friesland voelt als mijn
tweede thuis en ik rijd
dan ook iedere dag met
veel plezier naar de
Trynwâlden. 

Carriere
Ik ben mijn schoolcarrière in 2000 begonnen in
Appelscha als leerkracht van groep 8. Na 8 jaar voor de
groep te hebben gestaan werd ik directeur van eerst obs
Oostenburg en vervolgens ook obs Tussen de Singels, die
na een fusietraject en nieuwbouwtraject samengevoegd
werden in obs De Toekan. Naast directeur van De Toekan
was ik ook coördinator van het IKC Wolderwijs waarin De
Toekan gehuisvest was. En ondanks ik geen dag met te-
genzin naar mijn werk reed, lonkte al enige tijd een
nieuwe uitdaging. Toen ik de vacature als clusterdirec-
teur voor de Fierkrachtscholen voorbij zag komen werd
ik dan ook direct enthousiast. 
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Notenpasta’s, noten 
en zuidvruchten

Kloosterman
Reform- en Natuurvoeding

R. v. Nautaweg 35, Gytsjerk
058 - 256 12 82
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Andere rol
Heel anders dan in mijn vorige functie zal ik als cluster-
directeur van Fierkracht niet iedere dag aanwezig zijn op
de scholen. Dat zal voor mij wennen zijn, echter met
Froukje Olijve en Jacoba v/d Wal als twee kanjers van
 adjunct – directeuren naast mij, heb ik er alle vertrouwen
in dat ook zonder mijn aanwezigheid de scholen prima
aangestuurd zullen worden.  

Zichtbaarheid
Ondanks mijn niet altijd aanwezigheid op de scholen zal
ik mijn uiterste best doen wel zichtbaar te zijn als clus-
terdirecteur binnen de Fierkrachtscholen. Ik zal o.a. de
ouders en kinderen zoveel mogelijk op de hoogte hou-
den van alle ontwikkelingen waar we vol trots met de
teams van Fierkracht aan werken. Allen zijn we ervan
overtuigd dat we door het versterken van de samenwer-
king op diverse vlakken ervoor kunnen zorgen dat we de
kinderen goed onderwijs blijven bieden. De naam
Fierkracht zegt het namelijk al ‘Samen staan we sterk!’ 

Fryske Wiken en Fierkrachtmiddag
De komende weken zullen we op alle scholen aan de slag
met de Fryske Wiken gekoppeld aan het thema van de
Kinderboekenweek ‘Gi – ga – groen’.  De teams hebben
in overleg met elkaar een aantal leuke activiteiten be-
dacht voor de kinderen. Het doel van de Fryske Wiken is
om met elkaar te genieten van de Friese taal en de Friese
cultuur. In een volgend nieuwsbericht meer informatie
hierover. 

Op 19 september staat de eerste Fierkrachtmiddag van
dit schooljaar gepland. De kinderen zijn deze middag
allen vrij. Met de teams zullen we deze middag verder
bouwen aan lopende en nieuwe ontwikkelingen binnen
Fierkracht. In het volgende nieuwsbericht hierover meer! 

Hartelijke groet,
Fancy Hoekstra

Dorpsfeest Gytsjerk 2022
Na een dorpsfeest in 2021 vol beperkingen, naar een ou-
derwets feest waar alles weer kon. 

Een compleet dorpsfeest met versierde wagens is voor
een feestcommissie het mooiste wat er is. De voorberei-
dingen beginnen al in september voorafgaand aan het
feest met het uitzoeken van de bands welke op het feest
moeten gaan spelen en een beetje passen in het pro-
gramma. Ook worden de kermis exploitanten weer ge-
vraagd voor het feest voor het jaar daarop. 

Naarmate de tijd verstrijkt, krijgt het programma steeds
meer vorm en wordt alles een stuk concreter. 

Dit jaar zijn we begonnen met “Gytsjerk proeft” waarbij
zeven enthousiaste ondernemers uit de Trynwâlden lek-
kere hapjes en drankjes hadden bereid. Ondanks de
warmte een grote opkomst met een hele relaxte sfeer.
Op het terrein stonden parasols die zeker geen overbo-
dige luxe waren met een temperatuur van 32ºC. In de
loop van de avond werd de muzikale omlijsting verzorgd
door Daniel Metz. Een dijk van een stem ondersteund
door een accordeon zorgde voor een prachtige avond. 

Met als thema “Feest” ging vrijdagochtend de optocht
van start. Elf versierde wagens en zes fietsploegen zorg-
den voor een bonte stoet. Een mooi gezicht en wat fijn
dat het voor het eerst in vier jaar weer kon. We zijn blij
dat ook de jongeren het bouwen van de wagens weer op-
pakken, zij zijn natuurlijk de toekomst. 

Vrijdagmiddag was de grote “Magic goochelshow” in de
feesttent. Een mooie goochelshow voor de jongste kin-
deren. Maar ook de ouders zaten op het puntje van hun
stoel. Voor de oudere jeugd was er de “Swiper” Zo lang
mogelijk op een verhoging blijven staan terwijl een rond-
draaiende staaf je ervan af probeert te gooien.



Uw zelfslachtende slager
Uw vlees- en barbecuespecialist
Ook voor on-line bestellen

Canterlandseweg 12, Gytsjerk
Tel.      058-2561362
e-mail slagerijrijpma@planet.nl
site      www.slagerijrijpma.nl
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Coaching rond
thema’s als

Leven en Werk

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

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



’s Avonds was het
verkleed volleybal
weer een groot suc-
ces! Maar liefst twin-
tig ploegen streden
om een lekkere
oranjekoek. Een zeer
sportieve avond met
prachtig volleybal
weer.

Vrijdagavond een topband in de tent. MmoozZ had hier
nog niet eerder gespeelt maar wij denken dat dit ook niet
de laatste keer zal zijn. In het programma boekje stond
ook het optreden aangekondigd van de Special ABBA
Tribute band. De bandleden Agnetha, Anna-Frit, Bjorn,
Benny werden vertolkt door de feestcommissie. Wij
hopen dat de fans, die waren gekomen voor de echte
ABBA tribute band, niet erg teleur zijn gesteld.

Zaterdagochtend stond een brunch voor het hele dorp op
het programma. De tent om 10:30 vol tafels met dienbla-
den met broodjes, kaas, vlees en zoet beleg. Een gezel-
lige gemoedelijke sfeer. Tijdens de brunch de uitslag van
de optocht. Spanning alom. Aansluitend de bingo. 

Na de bingo was de start van het matinee met “Van
Geeft’m”. Een driekoppige formatie met veel Nederlands -
talige muziek. Echt een band voor het Matinee. 

Als onderbreking was er een optreden van het dweilor-
kest “It Sil Heve” en nog een optreden van de ABBA tri-
bute band. Al met al een geslaagd matinee.

s’ Avonds was nogmaals de optocht met de drumband
van Menaam. Het was prachtig weer met veel mensen
langs de kant van de route. Als toeschouwer is het genie-
ten van de optocht,  maar vanuit de optocht kijken naar
al die mensen is ook geweldig! 

Dit jaar werd het feest afgesloten op de zaterdagavond
door de band “Millstreet” en een tussenoptreden van de
Doelleazen. En prachtige afsluiting van een geslaagd
feest.

Als laatste willen we alle vrijwilligers, die helpen bij het
feest met de opbouw, de EHBO, de bandjescontrole en
het opruimen, nogmaals ontzettend bedanken. Zonder
hun hulp is het ontzettend moeilijk zo’n mooi feest te or-
ganiseren.

En iedereen bedankt voor de gezelligheid!
Namens Jantsje, Bonne Ate, Jacoba, Patrick, Magda, Klaas-
Jan, Rinske, Martijn en Anne.
Feest Commissie Gytsjerk

Uitslagen van de wagens:
1e       Dias des Muertos (en publieksprijs)
2e       Als de kat van huis is
3e       Disco
Eervolle vermelding Gender reveal party

Uitslagen van de fietsen
1e       Doarpsfeest
2e       Kinderfeestje
3e       Beachparty (en publieksprijs)
Eervolle vermelding Pyjamafeestje
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Technisch Bedrijf

Al 100 jaar!
 

OENTSJERK - RENGERSWEG 10 - TELEFOON 058-2561264 - INFO@TJEERDSMABV.NL

E L E K T R O T E C H N I E K  
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V E N T I L A T I E  

G A S  

W A T E R  

S A N I T A I R  
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OAN IT WURD: Mieke Bouwens

Het begon allemaal in 1987. Toen had Mieke opeens de onverbiddelijke drive om op reis te gaan naar ‘de Oost’. Zij
trok voor een jaar door Indonesië, Thailand en Nepal. “Zonder fototoestel, want dat was een grote uitdaging om alles
op het netvlies te laten branden. Om toch een beeld-reisverslag te kunnen maken, besloot ik te gaan tekenen en
schilderen. Ik schafte een opvouwbaar penseeltje aan en een wrijfsteen met een blokje droge inkt. In China en Japan
is het vrij gebruikelijk om zo’n pakketje onder je obi (band om je kimono) of in een zakje in je mouw te bewaren.”

In de ban van Sumi-e
Mieke raakte meteen gepassioneerd door deze schilder-
techniek en is dat nu nog steeds. Ze werkt ook wel met
pastel, krijt en olieverf maar de Japanse manier (die trou-
wens oorspronkelijk uit China afkomstig is) heeft haar
hart gestolen. De naam is Sumi-e, wat letterlijk Zwarte
Inkt – Schilderij betekent. “Ik heb een jaar op de Design
Academie in Eindhoven gezeten, en een aantal jaren les
gehad van een Chinese en een Nederlandse kunstschil-
der om het Japanse penseelschilderen onder de knie te
krijgen.  De zen-gedachte daarvan spreekt me zeer aan.
Met weinig streken veel zeggen! Het lastige eraan is, dat
je maar één kans krijgt, je kunt het niet verbeteren. En
dat hoeft ook niet; “wabi sabi” zeggen de Japanners. Het
gaat om de weg en niet om het einddoel. Niets is perfect,
schoonheid zit juist in de kleine onvolmaaktheden. Iets
is nooit goed of fout en wat je schildert hoeft ook niet al-
tijd te lijken.” 

“Vaak weet ik niet wat ik ga schilderen, het penseel laat
zich raden. Met je ademhaling mee schildert jouw pen-
seel als het ware uit zichzelf en zo verschijnt je eigen in-
nerlijk op het papier. Een spiegel van je-zelf.”    

Kwetsbaar materiaal
Het schilderen doe je op Japans
rijstpapier, dat is heel dun en kwets-
baar papier. Zet je  één penseel-
streek op dezelfde plaats op het pa-
pier en het papier is kapot. Die
eigenschap van het papier maakt

ook het inlijsten lastig. Om een werkstuk op te plakken
moet het op een stuk karton gelijmd worden. Daarvoor is
het nodig om de tekening aan de achterkant in te smeren
met boekbinderslijm en de kans bestaat dat het papier
scheurt. “Dat doubleren is een ambacht op zich. Net als
het inlijsten en het snijden van het passe-partout.
Heerlijk om te doen.”

Hoe komt een rasechte Brabantse in Gytsjerk terecht?
“Het jaar 2001 was ook zo’n kanteljaar, net als 1987. Mijn
man ,Arthur, kwam naar mij toe, wapperend met een ad-
vertentie in zijn hand en vroeg: “ Zou je wel naar
Friesland willen?”. Ja dus. Daar heb ik geen seconde spijt
van gehad! Ik heb eerst nog een tijdje op en neer gereisd
tussen Brabant en Friesland, omdat ik daar nog mijn werk
had, maar al gauw zijn we naar Gytsjerkerhoeke verhuisd.
De boerderij die hier stond, hebben we helemaal laten
verbouwen. Zoveel mogelijk gebruik makend van het be-
staande materiaal. Ik heb hier mijn atelier en ik run ook
nog de B&B die op het terrein staat, een woudhuisje.”



Toe aan meer plezier in je leven, rust in je hoofd en
lekker de dingen doen die bij je passen? Ga in gesprek
met jezelf en met mij, samen kunnen we kijken waar
je kracht ligt en wat je wilt neerzetten in jouw leven.
Met de Power Methode wordt jouw leven lichter,
 vrolijker en meer ontspannen.

Kijk op Bepower.nl en maak een afspraak 0620411517. Natuurlijk mag je ook
een kijkje nemen in mijn praktijkruimte op de Koartedyk 1, in Gytsjerk. 
Tot gauw,  Ineke Brouwer

GEZICHTSBEHANDELINGEN

EPILEREN & HARSEN  -  (BRUIDS)MAKE-UP

VERVEN MASSAGES  -  LICHAAMSONTHARING

ANTI-AGING BEHANDELINGEN

AFSPRAAK MAKEN 
Online agenda op: schoonheidssalontrynwalden.nl
Of via whatsapp: 06 - 579 888 79

U bent van harte welkom 
in de nieuwe salon op de 
Rengersweg 21a te Oentsjerk 
(Oude Schoolgebouw)
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Het bestuur van Stichting “Trynwalderein” vroeg kortge-
leden aan ‘ons inwoners’ of we wat wilden doen voor de
ouderen, hier in de Trynwâlden. Ik heb toen aangeboden
om tweemaal per jaar een cursus Japans penseeltekenen
te verzorgen. Afgelopen juni heb ik de eerste workshop
gegeven in het BOB-gebouw in Oentsjerk en dat is heel
goed bevallen. In september is de tweede workshop ge-
weest en ik hoop volgend jaar weer twee keer les te kun-
nen geven. 
In mijn eigen atelier geef ik natuurlijk ook nog work-
shops. Ik ben daarnaast nog actief met mijn trainingsbe-
drijf voor trainers en acteurs, maar langzaamaan krijgt de
Sumi-e de overhand.”

Amarens Hibma

Omdat ze er vrij oosters uitziet vraag ik of ze
Indonesische komaf is. “Dat wordt me vaker gevraagd,
maar ik heb het niet kunnen achterhalen. Het kan zijn
dat er door een van mijn voorvaderen, dat waren
schippers per slot van rekening, wat ander bloed in de
familie gekomen is …”

Kinderkleding ruilen in je eigen huis!

Is je kind weer uit haar shirtje gegroeid? Tijd om de
kleding te ruilen voor ‘nieuwe’ kleding. Kinderkleding
ruilen was vroeger niet meer dan normaal. Gelukkig
wordt het nog steeds gedaan! Nu dan wel op een ma-
nier die van deze tijd is. Soms krijg je kinderkleding
die jij of je kind gewoon niet leuk vindt een andere
keer is je kind zo snel gegroeid dat het binnen de kort-
ste keren al niet meer past. Waarom weg doen als je
er een ander misschien een groot plezier mee kan
doen? En dat jullie daarnaast de mogelijkheid krijgen
om iets ‘nieuws’ uit te zoeken uit de kledingtas die
eens in de zoveel tijd bij je op de stoep staat. Met de
ketting kledingruil kun je op een laagdrempelige ma-
nier kleding ruilen met mensen uit je buurt.

Hoe werkt de kinderkleding ruil?
Het concept is simpel. Een groepje mensen dat bij el-
kaar in de buurt woont geeft via een vaste route tassen
met kinderkleding aan elkaar door. Zodra de tas bij jou
thuis aankomt, heb je drie dagen de tijd om samen met
je kind te ‘shoppen’ voordat je de tas weer naar het
volgende adres op de route brengt. Je mag uit de tas
halen wat je wilt, en je mag mooie kledingstukken toe-
voegen die je kind niet meer draagt. Dit hoeft niet één
op één. Soms haal je er één leuk shirtje uit en stop je
er drie items bij, maar het is ook wel eens andersom.

Meedoen?
Wil jij ook duurzaam ‘shoppen’ voor je kind? 
Meld je dan aan via email: 
kettingkledingruildewalden@gmail.com.
Hier kun je je ook aanmelden voor de damesketting
en/of de herenketting. Voor ieder wat wils.

Nynke-Rixt van Dijk



Wij leveren nieuwe en gebruikte auto’s
OCCASIONS  > >  Op zoek naar een gebruike auto? 
Zoek niet verder, U vindt bij ons altijd een ruim aanbod.
NIEUWE AUTO KOPEN  > >  Liever een nieuwe Auto? 
Wij leveren nieuwe auto’s voor de scherpste prijzen!
AUTO IMPORTEREN  > >  Een auto gezien in het buitenland?  
Wij importeren wekelijks auto’s en begeleiden u graag!

Onderhoud
Van de reguliere APK tot het achterhalen en 
verhelpen van vervelende storingen, van 
ruitreparatie en airco-service tot het uitdeuken 
van kleine deukjes. Voor zowel uw eigen auto als 
leasewagens en ook campers.

Sinds 1869 uw betrouwbare partner in mobiliteit
Rinia van Nautaweg 2B, Gytsjerk • 058 - 256 12 24 • info@autoolijnsma.nl 

ser nodig?opfris
of bedrijspand een

oningHeeft uw w

ngVloeren           Gordijnen           Zonwerin
Alles onder één dak, ook voor particulieren!
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Lekker eten!

Tortilla van rösti            (2 personen)

Je hebt nodig: 

± 350 gram diepvries rösti
Boter of olie om te bakken
Zout en peper, evt. Herbamare aroma van A. Vogel
Gesnipperde bieslook of een gesnipperde ui of sjalot
3 à 4 eieren

Verhit een koekenpan en smelt de boter.
Bak de bevroren rösti op half hoog vuur om en om tot
’t gaar en knapperig is. 
Bestrooien met zout en peper of Herbamare.
Kluts de eieren en voeg de bieslook toe.
Schenk dit over de rösti, en op laag vuur laten stollen
met een deksel op de koekenpan.
Keer de tortilla om met behulp van de deksel of een
bord en bak dit nog 4 à 5 minuten.

Lekker met een frisse salade of andere groenten, b.v.
sperziebonen.

Variatie: ook lekker met een zacht uitgebakken uitje
en/of spek of met prei of doperwten in de rösti.
Gewoon wat je lekker vindt.

Mmmm 
dat is lekker!

Opbrengst Ms collecte

De opbrengst van de MS collecte die in juli in de
Trynwâlden gehouden is.

Buscollecte              € 2600,--
QR code                     €   390,--
Statiegeldbox AH    €   455,--

Alle collectanten en gulle gevers hartelijk dank!

Namens de coördinatoren.
Betty Sijtsma
Cor Viëtor



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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Kursus Frysk Skriuwen

Yn it ramt fan it Frysk taal- en kultuerbelied fan de
gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
biede wy jo yn it kursusjier 2022-2023 in kursus
Frysk Skriuwen fan de Afûk oan. Dizze kursus is fer-
gees.

De kursus SkriuwmarFrysk-module 1 bestiet út tsien
lessen fan twa oeren. Jo leare hiel praktysk hoe't jo
koarte teksten yn it Frysk skriuwe. Dat kinne teksten
foar in doarpskrante wêze, in útnûging, parseber-
jocht of in ferslach fan in gearkomste, teksten foar
de webside en bygelyks e-mailberjochten. De kursus
is geskikt foar Frysktaligen dy't net wis binne fan de
stavering (Ned.: spelling) fan de Fryske taal. Yn de
kursus is rom omtinken foar fragen en foarbylden út
de praktyk.

De kursus is ynklusyf de learmiddels. Dêrneist meie
kursisten fergees in jier lang gebrûk meitsje fan
eduFrysk, it online learplatfoarm foar it Frysk.

Start                       :  novimber, jûns fan 19.30 oant
21.30 oere.

Tal lessen             :  tsien
Dei en lokaasje   :  noch net bekend (coronaproof,

eventueel online)

It minimum oantal kursisten is 8; it maksimum oantal
kursisten is 15. Sa gau as de kursus definityf troch-
giet, krije de kursisten berjocht.

Graach fernimme wy oft jo belangstelling ha foar de
kursus SkriuwmarFrysk-module 1. Wolle jo dan jo
namme en adres trochjaan en de namme fan jo or-
ganisaasje? Jo kinne jo oant 22 oktober 2022 fia de
mail by my opjaan.

Durkje Verbeek,
Beliedsadviseur Kultuer en Frysk
d.verbeek@achtkarspelen.nl 

Jubileum Stichting Cultureel Erfgoed
Trynwâlden

De Stichting Cultureel Erfgoed Trynwâlden (SCET)
heeft op zaterdag 24 september jl. haar 25-jarig ju-
bileum gevierd. Deze stichting houdt zich al sinds de
oprichting in 1997 bezig met het verzamelen en
 archiveren van allerlei foto’s, ansichtkaarten, films,
krantenknipsels, notulenboeken, historische boeken
en andere interessante documenten die te maken
hebben met de historie van de Trynwâlden. De stich-
ting heeft inmiddels al heel veel interessant materi-
aal verzameld, gearchiveerd en opgeslagen in
Heemstra State te Oentsjerk en in het gemeentear-
chief te Burgum. Nog altijd wordt er materiaal inge-
bracht. Op haar website www.erfgoedtrynwalden.nl
zijn intussen al vele honderden historische foto’s uit
alle Trynwâldster dorpen te zien. In de maanden
 oktober t/m april is het archief in Heemstra State op
elke woensdagmorgen geopend van 9.00-11.00 uur. 

Tegelijkertijd heeft Albert Heijn Gytsjerk, in samen-
werking met onze stichting, een historisch plaatsje-
salbum over de Trynwâlden uitgegeven. Dit verza-
melalbum is (zo lang de voorraad strekt) gratis
verkrijgbaar bij Albert Heijn. Hopelijk heeft dit
unieke album intussen in vele huiskamers al een
plekje gekregen en is iedereen bezig met het verza-
melen van de 216 historische stickerfoto’s. 

Bestuursleden Stichting Cultureel Erfgoed
Trynwâlden, v.l.n.r.: 
Hedzer de Jong, Sietske Boersma, Jan van der Zwaag,
Ytsje van der Beek, Dirk Laverman, Arie van de
Polder en Piet de Vries. 
Foto: Piet Reitsma



Rinia van Nautaweg 44/C, 9061 AH Giekerk
Telefoon 058 256 14 82 - www.kapsalonvonk.nl

Tuin-, Klus- & Dienstverleningsbedrijf • Tuinaanleg en -onderhoud

• Sierbestrating

• Erfverharding

• Houtbouw

• Terrasoverkappingen

• Grondverzet en minikraan verhuur

Aldtsjerk 06 504 66 444 info@vlugenprecies.nl www.vlugenprecies.nl
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Petitie
Op 13 juni 2022 is de petitie ’Niet meer hoogbouw in
Gysjerk’ met een begeleidende brief aan de gemeente
Tytsjerksteradiel aangeboden.
Er zijn 255 handtekeningen op gekomen. De petitie zelf
kan i.v.m. de privacy wet niet worden afgedrukt in de
Einekoer.
De begeleidende brief, zie hieronder, is geplaatst op de LIS
(Lijst Ingekomen Stukken) van de gemeenteraad onder
nummer 22-273-B.
Overigens is er nog geen reactie van de Raad, op de petitie
en/of de begeleidende brief.

Gytsjerk, 13 juny 2022
Achte griffy, riedsleden fan de gemeente Tytsjerksteradiel, 

Underwerp: Petysje ‘Niet meer hoogbouw in Gytsjerk’

As bylage biede wy jo in petysje oan dy’t healweis maart
2022 online kaam is: ‘Niet meer hoogbouw in Gytsjerk’.
Der is in soad bard yn dy pear moanne, de petysje is on-
line 255 kear tekene. En dan ha wy noch net alle war dien
om dizze petysje ek offline -by û.o. de âlderein- ûnder de
oandacht te krijen. Dêrfoar wie der tiid te min. 

As doarpsbewenners fan Gytsjerk hienen wy it gefoel dat
de plannen oer de bou fan ‘De Skuorre’ nochal wat ‘ûnder
de pet’ hâlden waarden. Sa wie (en is!) der û.o. gjin skets
(iepenbier) te finen fan dit nije gebou. De hichte fan it
gebou wurdt eins nergens neamd, minsken kinne har der
gjin foarstelling fan meitsje. Wylst it like heech of heger
wurdt as de toer dy’ t der no al stiet. Wy krigen ek it idee
dat it allegear ‘yn kalk en semint’ is; dat moediget net oan
om der noch wat fan te finen.

 Wy meitsje ús soargen oer de heechbou, en ek oer de yn-
formaasje dy’t der (net) jûn wurdt oan it doarp. Wy woe-
nen mei dizze petysje graach sichtber meitsje wat der lib-
bet yn it doarp. Wy fine dat yn it foarste plak de
gemeente tekoart sketten is yn it hearren nei dizze lûden.
It doarp is (fiersten) te min belutsen by de plannen, lit
stean der wat fan fine te kinnen. 

Yn ús eagen soe de rezjy oer it sintrum(plan) fan ús doarp
-hoe’t it foarm krijt en it derút komt te sjenlizze moatte
by de gemeente Tytsjerksteradiel, yn gearwurking mei it
Doarpsbelang. En net, sa as no it gefal is, by kommersjele
partijen lykas Albert Heijn en Sa leuk hûs. Hjir stiet net it
belang fan it doarp en har ynwenners foarop, mar logysk
en begryplik; de mammon. 

As de gemeente Tystjerksteradiel de rezjy hat, soe der
plak wêze foar in plan dat oanslút by de Doarpsfisy.
Bewenners fan Gytsjerk, bygelyks starters en/of senio-
aren, soenen foarrang ha kinne om in appartemint te
keapjen, of te hieren. Der soe ferskaat wêze yn wennin-
gen foar ferskillende budgetten: hier en keap. Der soe ek
rekken hâlden wurde mei in mienskipsromte, dêr’t ferie-
nigingen en ynwenners fan it doarp elkoar moetsje kinne.
En fierders soe der plak wêze foar mear grien, sa as ta-
sein! No is der in keal parkearterrein mei twa (ûnfeilige!)
racebanen nei de AH.

 Wy ferwachtsje dat de gemeenteried har nochris efter it
ear klaut oer it hastich nommen beslút yn de lêste gear-
komste fan de foarige ried. En dizze saken nochris goed
oerwaget:

kinne wy as ried werom komme op it beslút sa’t dat•
nommen is yn’e lêste riedsgearkomste fan 3 maart?
hannelje wy as gemeente neffens de regels as it giet•
oer it (iepenbier) ferkeapjen fan dizze grûn, of ha wy
it ‘ûnder de pet’ oanbean oan de bêste keaper? 
kinne wy as ried der wat fan fine as kommersjele par-•
tij Sa leuk hûs, - dy’t al in protte romte hat yn it sin-
trum fan it doarp - ek hjir wer romte krijt, ta skea fan
bygelyks starters en senioaren?
kinne wy de rezjy oer it sintrum fan Gytsjerk noch•
(werom)pakke: ús sterker en sosjaler opstelle, rekken
hâlde mei wat der libbet yn it doarp, oerlizze en
oanslute by de Doarpsfisy?

Dizze brief is yn earste ynstânsje rjochte oan de griffy,
en dêrmei oan alle riedsleden fan de gemeente
Tytsjerksteradiel, by it yntsjinjen fan de petysje. Wy sille
dizze brief ek iepenbier publisearje, foar alle ynwenners
en minsken dy’t de petysje ûndertekene ha.

Wy hearre graach jo reaksje, en hoe fierder. 

Freonlik groetsjend, 

Petysjegroep ‘Niet meer hoogbouw Gytsjerk’Te berikken
fia geenhoogbouwgytsjerk@outlook.com Ús persoanlike
gegevens binne fia de griffier ek te krijen 

Taheakke: Petitie Niet meer hoogbouw Gytsjerk, 255 kear
tekene



VOOR

PARKET-, 
LAMINAAT-, HOUT-
EN PVC VLOEREN

schuren, onderhouden 
en leggen

TEVENS SPECIALIST IN

parketlegservice

06 - 21 
Bel

Simke Kloostermanstraat 

www.d

TEVENS S

TRAPRE
 Bel Dieter:

20 • Gytsjerk • info@dieklus.nl

klus.nlie

SPECIALIST IN

NOVATIE

50 08 72

klus.nliewww.d

kinderwoud.nl

Met diverse locaties in Burgum, Hurdegaryp, Gytsjerk, 
Noardburgum, Garyp, Oentsjerk, Eastermar, Tytsjerk, Sumar, 
Jistrum, Ryptsjerk en Earnewâld!

• kinderopvang
• peuteropvang
• buitenschoolse opvang
• gastouderopvang

T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl
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Trynwâlden destiids / Fan in waad nei It Set

Fan de GytsjerksterHoeke ôf nei it suden is de Koaiwei
foar de helte in slingerdyk. By de lêste bocht yn westlike
rjochting giet er deun njonken de Koaiboutsfeart lâns, de
ferbining tusken de Riid en de Sierdswiel, dy’t dêr op syn
smelst is.

Op de oare kant fan de feart lizze de Warren, yn ’t earsten
in healân dat foarhinne net as greidlân brukt waard,
omdat it te wiet wie. Net foar neat hat der súdlik fan It Set
fuort by de feartskant in wettermûne stien. 

Dy lêste bocht yn de Koaiwei hat yn it ferline gjin tafal-
lige kar west, want om nei de oare kant te kommen moast
men troch de feart Benammen simmerdeis yn de ûngetiid
koene de heaweinen troch it wetter, de feart wie dan op
dit smelle plak tichtslike en dêr in waad wurden. De boe-
ren koene dan ridlik fan de iene nei de oare kant komme.
Foar de skipfeart wie dat mei harren platboaiemskippen
wie dat net sa noflik, mar wol te dwaan. 

It lânferkear, foaral de heaweinen, makke mar út en troch
de oerstek, sadat in brêge nea in opsje west  hat. Dy gong
troch it wetter waard problematysker doe’t troch de tan-
immende skipfeart mei oare en nijere skippen it need-
saaklik waard de Koaiboutsfeart te slatten om mear djip-
gong te krijen foar dy nijere skippen. Sa ûntstiene der by
it lânferkear swierrichheden mei de oertocht. Der siet
doe foar de belanghawwenden neat oars op dat de ko-
artste klap de oanlis fan in set wie. Eins in ferfierbere
brêge sûnder leuning, mei in dek fan twa houten lizzers
dy’t fuorthelle wurde koene as der in skip lâns moast. 

Andries Wytses Hemrica (1794 -1833), boer en koaiker
yn Hurdegaryp krijt yn 1832 fia de gemeente it beslút fan
Gedeputeerde Staten ûnder eagen, dat it troch him ple-
atste Zet met losse barten stean bliuwe mei.

Hemrica hierde yn de jierren derfoar in pear stikken lân
oan de eastkant fan Koaiboutsfeart yn de Warren. Om dat
lân te berikken hie der elke simmer te krijen han mei it
waad yn de Koaiboutsfeart. Yn desselde tiid spile ek it
faker útslatten fan dat waad en sadwaande is it begryplik
dat er as nije eigner fan it lân yn de Warren in set yn de
oanbelangjende feart oanlein hie. En sûnder mis foel dat
by de Gedeputeerde Staten yn goeie ierde.

In tritich jier letter, yn 1865, stjoere Klaas Pieters de Boer
en Jetze Dirks van der Heide, beide greidboeren yn
Gytsjerk in brief nei de “Heeren Burgemeester en wet-
houders van Tietjerksteradeel “ : “Dat zij ten behoeve
hunner hooilanden nabij de Wielen en Kooiboersvaart in
de Warren onder Rijperkerk gelegen nog steeds zijn ver-
stoken van de gelegenheid om het hooi dier landen naar
Giekerk te kunnen rijden, zoo als die gelegenheid is
komen te vervalllen door de uitdieping van het wad in
1865 ter gelegenheid van de slatting het vaarwater naar
de Wielen.”

Dúdlik is dat dy neamde gelegenheid slacht op de oerstek
nei de Warren, fan in set mei losse barten, dat wer in
waad wurden is. 

Utsein de mûne fan Andries Hemrica komt dizze hisgiskaart
út 1832 foar it grutste part oerien mei wat der hjoededei
noch is.



www.itsteefanofskie.nl
www.sjoerdtjedehaanuitvaartzorg.nl                                                                                      

Schoolstraat 102, 9251 ED Burgum     Tel. 0511 482004

Sfeervolle ontmoetingsruimteRoyale familiekamer

Voor een afscheid in úw eigenheid
> Afscheidsdiensten
> Luxe familieruimte 
 met eigen keuken
> Condoléance’s
> Workshopruimte
> Opbaring

> Alle audio- en visuele middelen 
 aanwezig inclusief een livestream
> Catering altijd mogelijk bij elk moment
> Eigen rouwdrukwerk
> 24-uurs sleutelsysteem

Sjoerdtje de Haan Uitvaartzorg biedt 
al meer dan 12,5 jaar ervaring in 
de persoonlijke uitvaartzorg. 
Met It Stee fan ôfskie onderstrepen 
wij graag onze meerwaarde.



oktober/november ’22                                                     Einekoer Gytsjerk                                                                                                 23

De beide mannen wolle graach in fêst set op de bedoelde
lokaasje en skriuwe fierder: “ door het aanbrengen van
een vast zet ter wijdte van 3,6 el, vermeenende echter
daartoe de vergunning van uwe vergadering benodigd te
hebben, nemen zij de vrijheid tot het verleenen dier ver-
gunning bij deze verzoek te doen” 

De gemeente hat it antwurd gau klear: “ Er kan in de
Giekerkstervaart een zet met barten  worden geplaatst/
tot stand worden gebracht, in plaats van een wad, dat
door slatting en uitdieping van de vaart vervalt;
Overwegende, dat vroeger volgens nog bestaande over-
blijfsels een zet aldaar schijnt te hebben bestaan, dat be-
langhebbenden echter hebben laten vervallen”. 
Fierder merkt de gemeente fyntsjes op dat zij net foar de
kosten opdrave wol, de hearen oanfregers moatte sels de
beurs mar lûke.

Yn 1872, op foarspraak fan de gemeente-arsjitekt, kinne
K.P. DE BOER en J.D. FAN DER HEIDE yn Gytsjerk, oergean
ta it meitsjen fan in fêst set oer de Kooiboersfeart tichtby
de Wielen yn de Warren ûnder Ryptsjerk.

It Set yn de fyftiger jierren fan de foarige iuw

Dirk Laverman Gytsjerk  
Ynformaasje: Schelte de Beer en HIGIS

DE BIJBEL NAAR RUURD WIERSMA
9 0KTOBER 2022 OM 15 UUR 
KULTURELE TSJERKE WYNS

Op zondag 9 oktober zullen predikant Klaas Vos en kunst-
schilder Jan de Beus hun verhaal vertellen bij de schilde-
rijen van Ruurd Wiersma, de melkvaarder/ naïeve kunst-
schilder van Burdaard.

Wiersma’s kunstwerken komen eerst te staan in de tradi-
tie van de internationale naïeve schilderkunst met uitleg
van Jan de Beus, kunstschilder en -verzamelaar.
Dominee Klaas Vos richt zich daarna op de bijbelse ver-
tellingen die Ruurd Wiersma op zijn panelen afgebeeld
heeft. De Stichting Ruurd Wiersma heeft alle schilderijen,
afbeeldingen en voorstellingen van Ruurd Wiersma door
een professionele fotograaf vast laten leggen.

Deze foto’s zullen vertoond worden tijdens de lezing.
Zie https://www.ruurdwiersma.nl/



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 UW 

WONING OF BEDRIJF

blijf vragen
blijf lezen
blijf kijken

tentmoeblijf on
blijf leren
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Dubbelexpositie Brecht Kuiper en Elmar Kuiper bij Holder Interiors. 

Op zondag 18 september vindt in Gytsjerk de feestelijke
opening plaats van een bijzondere expositie met schil-
derijen, tekeningen en ruimtelijk werk. Brecht is derde-
jaars student aan  Academie Minerva. Haar vader Elmar
studeerde er tussen 1994 en 1998.

Brecht Kuiper 
Brecht tekent en schildert van jongs af aan. Ze is gedre-
ven door nieuwsgierigheid en constant op zoek naar
beelden die ze nog niet eerder gezien heeft. Ze denkt en
werkt vanuit het materiaal en stelt zichzelf tijdens het
werken vragen: Wat gebeurt er? Hoe reageert de verf?
Wat kan ik ermee doen? Hoe kan ik het veranderen? Dit
leidt tot zowel twee als driedimensionaal werk. Haar
werk heeft een expressief en kleurrijk karakter. Ritmische
herhalingen vallen op. Ze legt de beweging vast. Brecht:
“Kunst en het maken ervan is een manier van leven. Het
gaat om het luisteren en volgen van je intuïtie en het af-
stemmen op je kompas. Ik wil ontdekken en ervaren wat
het maken mij brengt. Er is voor mij maar een ding wat
echt telt en dat is dat ik altijd plezier houd in wat ik doe.”

Elmar Kuiper
Elmar groeide op in het Marsumer Aldlân. Als jongen
maakte hij lange veldtochten. De herinnering aan het
(oer) landschap laat zijn sporen na: zo vertaalt hij de gril-
len van de oude Middelzee in meanderende, kronkelende
lijnen, in krassen, klodders en ‘sporen’ van verf. Ook
ademt de moderne tijd in zijn werk door: rasters, strenge
lijnen en kaders symboliseren het koele, rationele in de
mens, die graaft en plant, ingrijpt, de huid van het land-
schap aantast. Het mentale landschap is verkaveld, ver-
snipperd. Elmar schildert en tekent met bravoure.
Plasticiteit en volume drukt hij uit in een serie wands-
culpturen, waarvan hij bij Holder Interiors een paar toont.
Zijn werk heeft een rauw, poëtisch idioom. 

Wat:            Dubbelexpositie Brecht Kuiper en 
Elmar Kuiper

Wanneer: zondag 18 september t/m zondag 30 oktober 
Wie:            Brecht Kuiper, artdiaryb (instagram) 
                    Elmar Kuiper, elmarkuiperartist (instagram)
Waar:          Holder Interiors, Rinia van Nautaweg 3, 

9061 AA Gytsjerk
                    www.holderinteriors.nl
Tijden:        zondag 18 september (opening tussen 13 en

16 uur) t/m zondag 30 oktober ; 
elke zaterdag en zondag van 13.00-17.00

Contact :    Brecht Kuiper (06 37240384)
                    brechtkuiper@hotmail.com
                    Elmar Kuiper (06 14114062)
                    elmar-kuiper@hotmail.com 
                    Gea Looper-Melein (06 52315544)

Even lachen?
https://www.taalvoutjes.nl/

  TIP                   VAN HIB



Website ontwikkeling & online marketing

Online kansen 
benutten?

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

www.basticom.nl

de elektrische deelauto 
van de Trynwâlden

STANDPLAATS TUK:  Nofl ik Wenje, Oentsjerk
Frisiastate 24 (Heemstra State)

DE TÛK RESERVEREN?
1. Via snappcar.nl 
2.  Via beheerder Wim Haalboom,

06 – 4174 5680 of info@tukauto.frl 

Tûk is een elektrische deelauto voor de lokale 
gemeenschap. Kan door de inwoners van de 
Trynwâlden tegen een zeer aantrekkelijk tarief een 
dag, meerdere dagen of dagdeel gebruikt worden.

DUURZAAM  •  4 ZITPLAATSEN  •  AUTOMAAT  •  100 KM VRIJ

slechts € 35,- per dag

Boek de Tûk!

KEYLESS!Open de Tûk gemakkelijk met je smartphone.
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Nije Buorlju 
Hoe hjitte jim en wêr wenje jim? 
Wy binne Fokko Sybrandy (42), Marrit de Schiffart (37) en
Ydwer (7) en Yfke (4). Sûnt maaie wenje wy mei ús hûn
Melle op de Dr. E. Wassenberghstrjitte 17. Hjirfoar wen-
nen wy tsien jier yn Ljouwert, oarspronklik komme wy fan
‘e Klaai, út St. Anne en Minnertsgea. 

Wat witte jim oer de skiednis fan jim hûs of it plak
dêr’t jim hûs stiet? 
It hûs is boud yn de jierren ’70. Us is ferteld dat de kavel
earst dûbel sa grut wêze soe, ynklusyf nûmer 19, it hûs
neist ús, mar de earste bewenner hat dochs besluten om
der twa fan te meitsjen. Grut genôch foar ús! Us wyk leit
frij leech, wy ha heard dat de grûn eartiids ôfgroeven is
en brûkt waard foar de bou fan de fleanbasis yn Ljouwert.
It hûs op ‘e terp (neist Thrimwalda) skynt de oarspron-
klike hichte te hawwen.  

Hoe binne jim derop kaam om yn Gytsjerk te
wenjen? Wat lûkt jim oan yn Gytsjerk?
De omjouwing is prachtich, wy hawwe hjir wat bekenden,
der binne genôch foarsjenningen (swimbad!) en Gytsjerk
leit ek moai ticht by de stêd. Boppedat: is der yn Nederlân
in oar doarp te finen dêr’tst al dyn biologyske boadskip-
pen dwaan kinst? 

Hawwe jim in bining yn Gytsjerk? Watfoar bining
soene jim sykje mei it doarp? 
Foardat wy hjir kamen te wenjen, koene wy in pear in
pear minsken yn it doarp en yn ‘e rest fan ‘e Trynwâlden.
Trochdat Ydwer en Yfke hjir nei skoalle geane, leare wy
gau oare minsken kennen. It doarpsfeest wie hiel gesel-
lich en holp dêr ek oan mei! Wy hoopje foaral dat ús bern
in moaie kring minsken om har hinne bouwe en hjir ge-
lokkich grut wurde. 

Wat soene wy as Gytsjerkers fan jim witte moatte? 
Ydwer is gek op fuotbal en wol graach fia VC Trynwâlden
proffuotballer wurde ;). Yfke hâldt fan dûnsjen en siket
noch in dûnsclub yn ‘e buert. Marrit wurket by Cedin, hat
in eigen tekstburo en is sûnt fan ’t simmer gek op suppen
(en wurdt dus hiel bliid fan de nije plannen foar in kano-
rûte). Fokko giet faak foar it wurk te swimmen yn it ple-
atslike swimbad en is mei-eigener fan in detasjerings-
buro en in boatebedriuw.   

HULP GEZOCHT BIJ VEILIG VERKEER
NEDERLAND ACTIVITEITEN

 In en rondom Gytsjerk doen wij als vrijwilligers van
de lokale Veilig Verkeer Nederland afdeling verschil-
lende activiteiten. Denk hierbij aan voorlichtingen
op scholen over de veilige fiets, fietskeuringen en
helpen bij het jaarlijkse Verkeersexamen in Gytsjerk. 

Wij zijn opzoek naar versterking van ons lokale vrij-
willigersteam. Dit najaar gaan we bijvoorbeeld fiet-
sen van de kinderen controleren, zodat ze in de don-
kere dagen weer veilig op pad kunnen gaan. Lijkt het
je leuk om af en toe aan te sluiten bij een activiteit
voor verkeersveiligheid in de buurt? Stuur een mail-
tje naar Sanne via steunpuntnoord@vvn.nl. 

Bûsboekje

De Bân Doarpshûs Gytsjerk

2022:
Donderdag van 14.00 tot 16.00 koffiemiddag 
Email:debangytsjerk@outlook.com

Info avond glasvezel
5 oktober 19.30 Stania State

Dubbele Expositie
Zondag 18 September t/m Zondag 30 oktober
Waar: Holder Interiors, 

Rinia van Nautaweg 3, 
9061 AA Gytsjerk

Sinterklaas
Zaterdag 19 november intocht Sinterklaas

De bieb:
Vrijdag:                          ‘ontmoeten & zelf doen’ 

van 10.00-13.30 
Maandag:                       13.30- 20.30 

Ontmoeten & Advies
Dinsdag t/m vrijdag:  13.30-17.30 

Ontmoeten & Advies



Kaasboerderij en SVR Camping

VOOR ’N HEERLIJK STUK BOERENKAAS GAAT U NAAR

”Johanna Hoeve”
fam. Van Eijden

Binnendijk 57, 9256 HL Rijperkerk, tel. 0629350244
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.

Wij zijn er voor al uw DHL Parcel én DPD pakketten. 
Zowel voor versturen, retourneren als afhalen.

Wij werken met diverse webshops zoals:

Bol.com, Vinted, Douglas, H&M en 123inkt.nl

En nog veel meer. Zien wij u binnenkort?

Ma – vr    16:00 – 21:00

Za             16:00 – 20:00

Waling Dykstrastrjitte 60, 9061 BS Gytsjerk
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Fryske Leafde

Heb je wel eens een vriendenboekje van vroeger openge-
slagen? Daar stonden meestal dezelfde vragen in: “Hoe
heet je? Wat is jouw lievelingseten? Wat wil je later wor-
den?”. Net als veel andere kinderen wilde ik iedere maand
iets anders worden, zoals dierenverzorgster, prinses of kap-
ster. Lid van de Redaksje stond daar nooit tussen, maar wat
is het fijn dat ik onderdeel van de Redaksje ben geworden.

Gekscherend zeg ik wel eens dat ik niet uit Gytsjerk kom,
maar dat ik ‘import’ ben. Oorspronkelijk kom ik namelijk
uit Drachten. Tot ik 19 jaar oud was, had ik nog nooit van
Gytsjerk of de Trynwâlden gehoord. Toen ik Siemon ont-
moette, kwam daar verandering in.

Toen ik 24 jaar was, kregen Siemon en ik dan eindelijk
verkering. We waren al snel onafscheidelijk en voor de
liefde verhuisde ik naar Gytsjerk. Van een bruisende stu-
dentenstad naar ons mooie dorp – dat was even wennen.
De eerste nachten deed ik geen oog dicht, want het was
veel te stil.

Inmiddels ben ik 28 jaar oud en slaap ik als een roos in
onze woning aan de Canterlandseweg. Ik geniet van de
‘rust’ die het dorp met zich meebrengt. Nou ja, rust… Als
je er voor open staat, kom je er wel achter dat er genoeg
te beleven is in de Trynwâlden!

Ongeveer anderhalf jaar geleden zag ik een oproep in de
Einekoer staan. Ik heb gereageerd op de oproep en zo
leerde ik Ellen (ook van de Redaksje) kennen. Het doel van
dat oproepje is niet bereikt, maar we hebben er wel een
leuke vriendschap aan overgehouden. Zo zie je maar, ook
via een onverwachte weg kun je mensen leren kennen.

Misschien vind je het
leuk om mij ook een
beetje te leren kennen
als nieuw lid van de
Redaksje. 
Enthousiasme, openheid
en creativiteit zijn ken-
merkende eigenschap-
pen voor mij als persoon.
Het liefst zou ik iedere
dag wel iets met mijn
handen willen maken. Er
is weinig dat ik niet leuk
vind om te doen. Op het
moment is de top 3 crea-
tieve hobby’s: haken, sie-
raden ontwerpen en
kaarten maken. 
Samen met mijn man, Siemon, kijk ik ook graag naar een
leuke film of serie. Wie kijkt nog meer de serie House of
the Dragon en/of Lord of the Rings?! 

Hoewel het in een vriendenboekje nooit is ingevuld, ben
ik dus toch bij de Redaksje van de Einekoer terechtgeko-
men. In de toekomst zie je ongetwijfeld vaker stukjes van
mij voorbij komen in de Einekoer. Misschien wil je zelf
ook wel eens een stukje insturen of vertellen over hoe jij
bij jouw droombaan terecht bent gekomen? Dan kun je
ons altijd e-mailen via einekoer.gytsjerk@gmail.com.
Hopelijk lezen we binnenkort meer van elkaar.



 BAUKEE DAMSTRA

aarKlantenk rtt

KKeentekenloket
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Rozengeur en maneschijn
Door nogal pittig medicijn gebruik, is er wel wat veran-
derd in mijn lijf. Eén van de dingen die meteen opvielen,
was het veranderen en verdwijnen van smaak. 

Heel veel dingen smaakte naar oude kranten en eten wat
ik voorheen smakelijk vond, deed me niks meer. Ik pro-
beerde mezelf op te peppen met hevige smaken. Flink
wat pindasaus, een dosis pittige chips. Soms ging dat wel
mis, volgens de fabrikant hadden ze de smaak verbeterd.
De chips smaakte niet als vroeger en ik kon het niet waar-
deren. Ik had zin in farmersalade op brood, daar zitten
van die lekkere stukjes ananas in. Maar ook hier had de
fabrikant veranderingen in aangebracht, geen ananas-
stukjes maar augurk. Wat een tegenvaller. Ik ben nu wel
gewend aan het goochelen met eten en gelukkig is m’n
smaak voor het grootste deel terug.

Reuk en smaak hangen nauw samen. Gelukkig stond de
geur van eten me niet tegen, maar het is nog steeds sto-
rend voor mij dat ik allerlei andere geuren sterk binnen-
krijg. In sommige gevallen gewoon stank. 
Ik was onaangenaam verrast toen een monteur voor de
deur stond, die een uur in de wind stonk naar sigaretten-
rook. Of iemand die je passeert, met een stinkende jas
aan. Ik ben niet preuts, maar ik vind dat verre van opwin-
dend. Het is voor mij opvallend, dat er vrouwen zijn die
blijkbaar kwistig met de spuitbus zijn. Ik snap dat niet he-
lemaal. Als je jezelf wast en je kleren zijn schoon, ben je
meestal toch wel fris en fruitig. Het
toppunt voor mij was dat iemand
van de thuiszorg kwam, die knoflook
had gegeten en daarna ook de spuit-
bus had gehanteerd. Ik ging nog net
niet over m’n nek. Het zijn meestal
geen subtiele geuren, het lijkt wel
wc-verfrisser.

Gelukkig kunnen we via multimedia niet ruiken of proe-
ven. Als kinderen hadden we heel veel lol als we riepen:
Hallo, hallo wie stinkt daar zo? Het mannetje van de
radio!

Jacqueline Fournier

Een berichtje van Sinterklaas:

Lieve kinderen,

Na heerlijk op vakantie te zijn geweest,
is het weer echt tijd voor een sinterklaasfeest !

Wat vonden sint en zijn pieten het toch fijn,
om in Gytsjerk te zijn.

Sint heeft vernomen,
dat hij zaterdag 19 november weer mag komen!

De pieten staan al te springen van geluk, de peper-
noten worden al volop gemaakt,
want alle pieten zijn al weer in de feeststemming ge-
raakt.

De pakjespieten zijn al met de cadeautjes bezig en
nog meer,
want oh wat zijn jullie lief geweest ook deze keer.

Jullie moeten nog even geduld hebben zeg,
nog heel veel nachtjes slapen dan gaan we vanuit
Spanje weg.

Ouders en iedereen, houdt facebook en instagram
paraat, want daar is waar alle informatie over een
poosje op staat.

We zien er echt naar uit om te komen,
jullie mogen er nu nog even fijn over dromen.

Veel liefs van Sint en al zijn pieten

facebook & instagram: gytsjerksinterklaasintocht

e-mail: sinterklaasintochtgytsjerk@gmail.com



deltanetwerk.nl

Alle dorpen in Tytsjerksteradiel 
verdienen supersnel en stabiel 
internet via glasvezel!

Scan de 
QR-code en 

schrijf je in voor 
de nieuwsbrief

Even voorstellen, wij zijn DELTA Netwerk. Misschien ken je ons nog niet, maar 
wist je dat er al 1 miljoen woningen in Nederland op ons glasvezelnetwerk zijn 
aangesloten? En dat we veel plaatselijke verenigingen steunen door de komst van 
ons glasvezel?

Wij vinden dat alle dorpen in gemeente Tytsjerksteradiel supersnel en stabiel 
internet via glasvezel verdient. Met glasvezel haal je de modernste technologie 
met een enorme capaciteit in huis. Je betaalt minder voor meer MB’s en hebt altijd 
de keuze tussen diverse telecomaanbieders. Met glasvezel ben je klaar voor de 
toekomst!

Wil je nu al meer weten over glasvezel? Schrijf je in voor de nieuwsbrief of kijk op 
onze website:



YOGA LESROOSTER van LAVENDEL WELLNESS vanaf 30 augustus 2022
Locatie: Sjoerdaseal in Heemstrastate, adres: Frisiastate 23 in Oentstjerk.

Dinsdagochtend van 10.00 – 11.00 uur STOELYOGA
Dinsdagavond van 19.30 – 20.30 uur  yin yoga
Dinsdagavond van 20.45 – 21.45 uur yin yoga

Donderdagavond 19.00 – 20.00 uur yin yoga
Donderdagavond 20.15 – 21.15 uur yinyoga

Zaterdagochtend 9.15 – 10.15 uur combinatie van YANG/YIN yoga
Zaterdagochtend van 10.30 – 11.45 Yin Yoga/Yoga Nidra 

YIN YOGA is een zachte en rustige vorm van yoga. De toegankelijke houdingen richten zich met name op het
soepeler maken van het bindweefsel en de gewrichten.
Doordat de houdingen voor langere tijd worden aangehouden (2-5 minuten) is er alle tijd  om de grenzen van
lichaam en geest in stilte te verkennen en te observeren. Het leert je om spanning en stress wat meer los te laten. 
Yin Yoga verhoogt je weerstand, je vitaliteit en je weerbaarheid. Niet alleen op fysiek vlak, maar juist ook op
mentaal, emotioneel en energetisch niveau zul je positieve verandering ervaren.

STOELYOGA is de meest laagdrempelige vorm van yoga en geschikt voor iedereen. Ook, of misschien wel juist
voor mensen met artrose, reuma, chronische pijn of andere fysieke beperkingen.
De oefeningen en houdingen zijn rustig, niet te lang en niet te zwaar en worden óp en rond de stoel uitgevoerd.
Het heeft een positieve invloed op pijn, stijfheid en bewegingsbeperkingen. De lessen zijn er op gericht om de
spieren en gewrichten soepeler te maken en ook de geest wordt kalmer door de rustgevende adem- en
meditatieoefeningen. 
Deze yogavorm leert je spanning los te laten en je concentratie en motoriek te verbeteren.
Al binnen acht weken kan deze yogavorm leiden tot minder pijn, meer energie en een betere stemming. 

Ook YOGA NIDRA wint steeds meer aan populariteit. Of je nu al ervaring hebt met Yoga of nog helemaal niet, ook
YOGA NIDRA kan door iedereen  worden beoefend. Deze vorm zal in combinatie met Yin yoga worden
aangeboden.
Heel geschikt voor iedereen die moeite heeft met loslaten, stress of angst ervaart, of lijdt aan slaapgebrek of
burnoutklachten. Hiervoor kan Yoga Nidra heel helend en helpend zijn.

Inmiddels is ook de praktijk van Lavendel Wellness voor holistische gezichts- en lichaamsbehandelingen
gevestigd in Heemstrastate. 

Elke yogales en elke behandeling wordt afgesloten met een heerlijk kopje ayurvedische thee.

Lees op www.lavendelwellness.nl meer over de diverse behandelingen die we aanbieden.

Aanmelden voor yoga of het maken van een afspraak
voor een behandeling kan beide door te mailen naar
welkom@lavendelwellness.nl of een berichtje te
sturen naar 06 30086986.

Voor nu wens ik je een ontspannen zomer en ontmoet
je graag eens in één van mijn yogalessen of in mijn
praktijk.

Je bent van harte welkom!

Warme groet,
Yfke
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bartlehiem
Bartlehiem 35, 9091 BH Wyns | tel. 0519-346185 of 06-21496788 

bartlehiem@herbergier.nl | www.herbergier.nl/bartlehiem

uniek wonen én zorg 
voor mensen met dementie
Kom vrijblijvend kennis met ons maken

J V
TIMMERWERKEN

INFO@JVDMTIMMERWERKEN.NL
WWW.JVDMTIMMERWERKEN.NL

ONDERHOUD
RESTAURATIE

VERBOUW
KOZIJNEN

GLASZETTEN
BADKAMERS

DOUWELAAN 86
OENTSJERK
[06] 46 218 460
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zo         2-10-2022       09.30u     Ontmoetingskerk             P.Pit                                     útstjoering omrop fryslân

zo         9-10-2022       09.30u     Aldtsjerk                            H. Vlasman                        útstjoering omrop fryslân
                                        10.00u     Heemstra State                W. Heeren                          Avondmaal

zo      16-10-2022       09.30u     Mariakerk Oentsjerk       W. Heeren                          útstjoering omrop fryslân
                                        19.00u     Mariakerk Oentsjerk                                                    vesper
                                                                                                                                                      
zo      23-10-2010       09.30u     Gytsjerk                              G. Hovius                           bijbelzondag
                                        11.00u     Wyns                                   H. Vlasman                        bijbelzondag

zo      30-10-2022       09.30u     Ontmoetingskerk             W. Heeren                          Schoolkerkdienst

zo         2-11-2022       19.30u     Mariakerk Oentsjerk       G. Hovius                           dankdag

zo         6-11-2022       09.30u     Ontmoetingskerk             H. Domburg                       Zendingszondag

zo      13-11-2022       09.30u     Aldtsjerk                            H. Vlasman                        
                                        10.00u     Heemstra State                G. Hovius                           
                                                                                                                                                      
zo      20-11-2022        09.30u    Ontmoetingskerk             W.Heeren/G.Hovius        gedachtenisdienst G+O
                                        19.00u     Mariakerk Oentsjerk                                                    vesper
                                                                                                                                                      
zo      27-11-2022       09.30u     Gytsjerk                              W. Heeren                          eerste advent
                                        11.00u     Readtsjerk                         H. Vlasman                        

De diensten kunnen ook gevolgd worden via kerkomroep.nl

It Preekroaster
dag               datum        tijd             plaats                                    voorganger                         bijzonderheden

Ald papier 

Papier aan de straat zetten graag op de plek van de
 containers

Woensdag 28 September, 
Woensdag 26 Oktober

Vuistregels om het inzamelen/
brengen zo eenvoudig mogelijk te
maken: bundel het papier, doe het
in dozen (géén plastic zakken) en
plaats het aan de straat. Tempex of
ander plastic materialen worden
niet meegenomen!

Op straat: Wilt u het papier  zoveel mogelijk op de
containerplaatsen bijeenzetten?

Bij slecht weer vragen wij u het papier niet eerder dan
de aangegeven tijd (woensdags vanaf 18.00 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.

Contactgegevens coördinatoren:
CBS Ichthusschool             Arend Kieft        06 27500855
OBS Thrimwaldaschool    Alida de Jong    06 13777083

Voor actuele (contact)informatie, kijk ook op:
http://cbs-ichthusschool.nl/informatie/oud-papier-
schema/
http://www.obsthrimwalda.nl/oud-papier



Huisartsenmaatschap Trynwalden
Frisiastate 1, 9062 GX Oentsjerk
www.huisartsenmaatschaptrynwalden.nl
J. de Boer 058-2561337; T. Hoekstra 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: 
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.

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

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

Tandartsenpraktijk Trynwâlden, 
Canterlandseweg 5, 9061 BX Gytsjerk
058-2562808, www.tandartsenpraktijktrynwalden.nl

KEaRN Welzijn
Vragen of ideeën over jongerenwerk, buurtwerk, mantel-
zorg of vrijwillige inzet, 
contact: KEaRN Welzijn www.kearn.nl of 0511465200

In groet nei it sikehûs
Medisch Centrum Leeuwarden:
Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden

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

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 

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

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 vermel-
ding in 'De Einekoer'. N.B.: Waar gebruikelijk wordt het papier
op de woensdagavond 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. och-
tend en do. middag. Burgerzaken (niet voor burgerlijke stand) +
Bouwen en Wenjen ook op maandagavond van 18.30 -20.00.

Zorggroep Kwadrant
T 088 5120000  info@kwadrantgroep.nl 

Dierenartsenpraktijk Giekerk - Hardegarijp - Veenwouden
Westeromwei 71, 9254 ED, Hardegarijp
Openingstijden: maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.30 uur
Wij werken uitsluitend op afspraak, bel: 0511-472064

Samuel R.v. Nautaweg 3, Gytsjerk
Openingstijden: Woe: 13.30-17.00 • Vrij: 13.30-16.30 

Za: 10.00-12.00/13.00-15.00 uur
Ophalen spullen?: 
Dhr. Germ van der Lei, tel: 058-2562582 of 06-45953248, 
Dhr. F. de Vries, Dr. Kijlstraweg 55, Mûnein, tel: 2562577.

Zakenclub Trynwâlden
Rinia van Nautaweg 48, 9061 AJ Gytsjerk
Telefoon: 06 2180 4170 info@zakenclubtrynwalden.nl
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