
 

 

Jaarverslag Gytsjerk 2016 
 
 

 
 
Winkelcentrum Gytsjerk 
Voor de bewoners van Gytsjerk en Dorpsbelangen was 2016 een jaar waarin de hooggespannen verwachtingen 
eindelijk uitkwamen. In juni werd er gestart met het bouwen en het ging boven alle verwachting opeens 
ongelofelijk snel. Het spiksplinternieuwe winkelcentrum werd in november geopend!  
 
 
 
Duurzaam Wonen 
Boven de winkels zijn ook woningen gerealiseerd. Duurzaam Wonen uit Drachten is gestart met de verhuur en 
de verkoop. In de loop van 2017 worden de oude winkels afgebroken, volgen de bouwplannen fase 2 en 3.  
Dan kan ook de uiteindelijke inrichting van het centrum plaatsvinden.   
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1. Openbare voorzieningen 
 
Dorpsbelangen  
Het bestuur kwam in 2016 tien maal bijeen. De maandelijkse inloop – de mogelijkheid voor inwoners om vragen 
te stellen en zaken bespreekbaar te maken – is afgeschaft en dit gaat nu telefonisch of per e-mail. Op de 
algemene ledenvergadering is een presentatie gegeven door Doarpswurk en Sa Leuk Hûs. De vergadering 
stemde in met de financiële verslaglegging 2015 en de begroting voor 2016 van de nieuwe penningmeester 
Aleida Agema. Zij doet ook de verslaglegging van de vergaderingen. Niels Tigchelaar trad af en later in 2016 ook 
Gerard Hooiring en Marc Visser. Het bestuur zal in 2017 nieuwe bestuursleden voordragen. Het bestuur nam in 
2016 deel aan het gezamenlijk overleg met andere dorpsbelangbesturen en met de gemeente. 
 
Dorpsvisie  
De dorpsvisie “Moai sûnder wjergea” van Gytsjerk is verouderd en aan vervanging toe. Mede op initiatief van Gytsjerk zijn 
er  werkafspraken gemaakt over zaken die alle dorpen in de Trynwâlden aan gaan. In 2016 is er in onze Algemene 
Ledenvergadering advies gegeven door Doarpswurk om er ‘werkende weg’ mee aan de slag gegaan en een visie te 
ontwikkelen aan de hand van actuele kwesties die er in het dorp spelen.  
 
Communicatie 
Het bestuur van DB heeft vastgesteld dat de communicatie met het dorp verbetering behoeft. Onder meer het 
ontbreken van een eigen website is hieraan debet. Het bestuur heeft daarom besloten een werkgroep in het leven 
te roepen die een communicatieplan opstelt. Deze werkgroep, die sinds enige maanden actief is, bestaat uit 
leden van DB, leden van de redactie van dorpskrant De Einekoer en een aantal andere betrokkenen uit het dorp. 
De werkgroep stelt een plan op dat in ieder geval voorziet in de volgende kernpunten: 
- ontwikkeling en beheer van een eigen website, met een koppeling naar Trynwaldenonline.nl; 
- intensivering van de samenwerking met De Einekoer; 
- heroriëntatie op De Einekoer; 
- inzet van social media; 
- het opzetten van een netwerk van correspondenten; 
- structureel contact en samenwerking met buurten Gytsjerk 
 
Scholen in Gytsjerk 
Beide scholen in Gytsjerk nemen deel aan het zo genaamde brede scholen overleg in de Trynwâlden 
(Ichthusschool en Thrimwalda te Gytsjerk, De Paadwizer en De Opstap te Oentsjerk, Sinnehonk te Aldtsjerk en It 
Kruirêd te Mûnein). Dit overleg wordt ook bijgewoond door onze kwartiermaker Alie Klompmaker (KEaRN) en 
Foekje Veldhuis (namens Kinderwoud). Tijdens deze overleggen (zo’n 5x per schooljaar) worden vaak praktische 
onderwerpen besproken en zo nodig op elkaar afgestemd. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
 aanbod naschoolse activiteiten (kwartiermaker); 
 overdracht peuterschool naar de basisschool; 
 peuter-kleuteroverleg; 
 afstemmen van vakanties in de Trynwâlden; 
 Himmeldei. 
Ook organiseren de beide scholen in Gytsjerk gezamenlijk activiteiten. De Krystkuier afgelopen december is een 
prachtig voorbeeld van hoe wij samen als scholen, ouders, kinderen en teams van beide scholen activiteiten op 
kunnen pakken waarbij het belang van de kinderen voorop staat. 
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Ontmoetingsruimte met zwembad en bibliotheek 
Gedurende het jaar 2016 is het zwembad als meest geschikte locatie voor de nieuwe ontmoetingsruimte door DB 
aan het college van B&W van de gemeente aanbevolen. De gebouwen van het zwembad zijn aan vervanging toe 
en met enige aanpassingen zou er meer ruimte gecreëerd kunnen worden voor een bibliotheek en een 
ontmoetingsruimte. De buurt rond het zwembad is geïnformeerd. Er is onderzoek gaande naar deze locatie door 
een initiatiefgroep onder leiding van de gemeente waarin het zwembad en het bestuur van de bibliotheek en 
Dorpsbelangen Gytsjerk vertegenwoordigd zijn. 
 
SWIM  
In de week van 28 juni tot en met 1 juli werd voor de tweede keer weer een Zwemvierdaagse georganiseerd in het 
Openluchtzwembad “de Sawn Doarpen” met medewerking van diverse lokale organisaties en vrijwilligers. Ruim 
125 deelnemers van verschillende leeftijd hadden de keuze 10, 20 of 40 baantjes per avond te zwemmen. 
Ondanks het niet altijd even ideale weer, was het enthousiasme zo groot dat nu wel zeker is dat de 
zwemvierdaagse een jaarlijks terugkerend festijn wordt. En ze wordt gehouden in het bad dat met behulp van 
ongeveer 60 vrijwilligers, waaronder ook de cliënten van de vier zorginstellingen in de Trynwâlden, keurig schoon 
wordt gehouden. Dit begon al met de grote schoonmaakactie die onder de naam Trynwâlden Doet, ieder jaar het 
startsein vormt van het nieuwe zwemseizoen. Een seizoen dat in 2016 werd geopend met de ludieke 
overhandiging van € 20.000,-- aan vertrekkend burgemeester Erik ter Keurs. Dit bedrag is in 2016 voor de vierde 
keer “opgehoest” door donateurs en vrijwilligers belast met de schoonmaak. Ook de jaarlijkse tweede hands 
boekenmarkt heeft er weer toe bijgedragen dat er voor de jeugd diverse activiteiten georganiseerd konden worden. 
En uiteraard  mag niet vergeten worden dat SWIM een belangrijk rol heeft gespeeld bij de organisatie rondom de 
festiviteiten op 4 juni, de dag dat het 40-jarig ! bestaan van het bad werd gevierd. Kortom, mede dankzij de 
stichting Laat Trynwâlden Zwemmen, kortweg SWIM, is aangetoond dat het bad voldoende draagvlak heeft in onze 
omgeving om nog vele jaren te kunnen blijven voort bestaan 
 
Bushalte centrum 
In oktober stond er voor de fietsenstalling bij de bushalte centrum 
een bordje verboden toegang. Even later werd de fietsenstalling 
verplaatst en werd het bushokje verwijderd. Dit stuk grond is privé 
terrein van de nieuwe eigenaar van de voormalige Frieslandbank. 
Daar is nu de kinderopvang Nei ’t Sin gevestigd. De eigenaar heeft 
aangekondigd dat hier daarom een hek geplaatst gaat worden. In 
een brief aan de omwonenden heeft de gemeente aangekondigd 
dat het bushokje en dat de fietsenstalling verplaatst gaan worden 
en mogelijk zelfs ook uit het dorp gaan verdwijnen. Dat leverde de 
nodige discussie op en in 2017 komt daar meer duidelijkheid over. 
 
Verkeersveiligheid 
Er zijn in Gytsjerk meerdere knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid. Er zijn klachten over de situatie op 
de Rina van Nautaweg, de Canterlandseweg en de kruisingen in de Trynwâldsterdijk. In de herfst van 2016 heeft 
DB opnieuw aandacht gevraagd bij de gemeente voor de al jaren slepende verkeersproblematiek op de Singel te 
Gytsjerk. Directe aanleiding hiervoor was een ongeval dat donderdagmiddag 22 september op de Singel plaats 
vond. Een bejaarde inwoner van Gytsjerk belandde die middag met zijn driewieler in de naastliggende sloot, als 
gevolg van een zodanig groot tegemoetkomend agrarisch transportmiddel. Het ongeval is bij de politie van 
Tytsjerksteradiel ook gemeld. Op 23 januari 2017 heeft een gesprek plaatsgevonden bij de gemeente en zijn er 
een aantal te nemen maatregelen doorgesproken. Aan Dorpsbelangen is verzocht om uit te leggen aan 
dorpsbewoners hoe de situatie op De Singel is. Zwaar verkeer voor de aanliggende agrarische bedrijven is en blijft 
een gegeven, waar andere verkeersgebruikers rekening mee moeten houden. 
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2. Leven in de brouwerij 
 
Muziekspektakel Trynsrock (www.trynsrock.nl) 
TRYN's ROCK is een zelfstandig, particulier initiatief waaraan vele vrijwilligers uit Trynwâlden meehelpen om een 
geslaagde muzikale dag te organiseren. Basis van het evenement is: artiesten en jeugdige muziektalenten uit de 
Trynwâlden een podium te geven, om zich te presenteren aan een breed publiek in een familiaire sfeer. Naast de 
vijfde editie in mei, is er in december 2016 ook weer een WINTERCONCERT georganiseerd op dezelfde basis. 
TRYN's ROCK heeft zich goed ontwikkeld, maar er zijn op dit moment vragen over het voortbestaan. In 2018 willen 
wij wel een volgende editie organiseren in het kader van LWD 2018. Bovendien kijken wij serieus naar verbreding 
van dit event. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRYN's SWING  
Dit is een dansavond met stijldansen onder professionele leiding gecombineerd met discodansen. Op 8 april 2016 
voor de tweede maal georganiseerd. De eerste editie was niet erg druk bezocht, maar de deelnemers waren zeer 
enthousiast en wensten een vervolg. Professionele begeleiding is aanwezig maar is geen must. Volgend 
winterseizoen willen wij dit graag voortzetten. 
 
 
TRYN's KRYSTKUIER  

In 2016 is op tweede kerstdag voor het eerst met groot succes een 
wandeltocht georganiseerd. Dat zal in 2017 voor de tweede maal 
ook gebeuren. Het is een wandeltocht van ca. 8 km met een 
puzzelprijsvraag. De start is in/bij Stania State. Er is een Stichting 
‘Trynwâlden op’e kaart’ opgericht voor een verdere verbreding, 
zoals de organisatie van een Kryst Kuier.  
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Dorpsfeest Gytsjerk 2016 (www.dorpsfeestgytsjerk.nl)  
In 2016 vond het dorpsfeest Gytsjerk plaats op 18, 19 en 20 augustus. 
De weergoden waren ons gelukkig goed gezind deze dagen, de braderie 
ging dan ook onder een strakblauwe lucht van start de donderdagmiddag. 
Na wat sneupen en slenteren was er aansluitend aan de braderie muziek 
in de feesttent. Met de Booming Pianos konden de eerste voetjes van de 
vloer op gezellige muziek, een zeer geslaagde avond. 
 
Vrijdagochtend vroeg uit de veren, tijd voor de optocht! Iedereen had 
duidelijk zijn stinkende best gedaan om in het thema ‘The 90’s’ originele 
en herkenbare creaties neer te zetten. En ondanks dat dit dorpsfeest in 
het laatste weekend van de bouwvak viel, reden er toch nog 12 versierde 
wagens en 6 fietsploegen mee, dat viel dus alleszins mee. Vrijdagmiddag 
was er een spellencircuit voor de basisschool kinderen. Vanwege de 
vakantieperiode waren er wat minder kinderen dan gewoonlijk, maar de 
aanwezige jeugd heeft zich prima vermaakt. Voor de oudere jeugd (55+) 
was er traditioneel Jeu du Boules. Er werd weer fanatiek gestreden om 
de eer en de eeuwige roem (en een paar consumptie munten). Onder de 
professionele en bezielende leiding van Patrick Inia en Peter Damstra 
ging vrijdagavond om 19.00 uur het spectaculaire bubbelvoetbal van 
start. Er deden zoveel mensen mee dat de activiteit wat langer duurde 
dan verwacht, maar wat was iedereen reuze enthousiast! De winnaars 
hebben zich tegoed gedaan aan de heerlijke oranjekoek. 

Het avondprogramma ging vanaf 21.30 uur los met de Top100 band Melrose. Zo’n 800 mensen genoten in de tent 
van deze fantastische band met veel special effects (en ook met flink wat volume). Na een kort nachtje was 
iedereen zaterdagochtend weer fris en fruitig terug in de feesttent voor een bakkie leut. Tijdens het koffiedrinken 
werd de uitslag van de optocht bekend gemaakt, de prijzen werden als volgt verdeeld:  

 Feestwagens 1e prijs: Flippo’s 2e prijs: Adams family, The movie 3e prijs: Miami to Ibiza Publieksprijs: 
Adams family, The movie  

 Fietsploegen 1e prijs, Sybe Satelyt 2e prijs, De Einekoer 3e prijs, 11 stedentocht Publieksprijs: Sybe 
Satelyt 

Aansluitend was er het matinee met de band Exposure. De mensen moesten even een beetje op gang geholpen 
worden, maar uiteindelijk werd het nog heel gezellig. ’s Avonds de tweede ronde van de optocht. Langs de route 
waren ontzettend veel mensen op de been om de prachtige stoet te bewonderen. Prachtig, al die waardering voor 
de deelnemers. 

En dan natuurlijk zaterdagavond nog het klapstuk van het feest: THE 90s PARTY, met gastoptredens van T-
SPOON en THE PARTY ANIMALS. Zoals verwacht waren er veel jongeren, maar ook de dertigers en veertigers 
waren goed vertegenwoordigd onder de bezoekers. De muziek was voor velen een feest van herkenning, wat een 
top avond. 

Het dorpsfeest van 2017 wordt gehouden op 13, 14 en 15 juli. In vele opzichten zal dit dorpsfeest anders zijn dan 
de voorgaande jaren. Nieuwsgierig? In De Einekoer en op de Facebookpagina houdt de dorpsfeestcommissie u op 
de hoogte van de laatste ontwikkelingen! 
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Spikertsjerk 
Op 24,25 en 26 augustus is voor de 5e keer onder de best denkbare weersomstandigheden door zo’n 100 
kinderen in de basisschoolleeftijd van hartelust getimmerd en gezaagd. Het thema was dit keer “Indianen en 
Cowboys” en dat resulteerde in prachtige wigwams en opvallend veel saloons. Het resultaat was prachtig. In 
tegenstelling tot voorgaande jaren werd er 
dit keer geen wedstrijd van zelfgemaakte  
bootjes in het zwembad gehouden, maar 
werd er een badeendjesrace georganiseerd 
ter dekking van de gemaakte kosten. Van 
de opbrengst kon uiteindelijk ook nog zo’n  
€500,-- aan de stichting SWIM worden 
overgemaakt. De prijzen werden uitgereikt 
op de gezellige slotavond, waarop de 
huidige werkgroep ook een beroep deed op 
mogelijke vrijwilligers om ook in 2017 weer 
een Spikertsjerk te kunnen organiseren. 
Helaas heeft  een dringende oproep in de 
Einekoer ook  geen reacties opgeleverd, 
zodat de 5e keer ook daadwerkelijk de 
laatste keer is geweest van dit fantastische 
gebeuren. Jammer, maar wie weet bedenkt 
Doarpsbelang wel weer iets nieuws voor de 
kinderen in die leeftijdsgroep. 
 
Sinterklaasintocht 2016 Gytsjerk 
Zaterdag 19 november jl. was het dan eindelijk zover! Sinterklaas kwam met zijn Zwarte Pieten in de haven van 
Gytsjerk aan! Omdat de boot wat te zwaar beladen was met alle Pieten en cadeaus, was Stoute Piet onderweg 
van boord gezet. Gelukkig regelde hij een elektrische auto om Sinterklaas na aankomst in de haven, naar de 

Canterlanden te vervoeren. In de 
Canterlanden was Clown Feera met 
haar assistent aanwezig om de 
kinderen te vermaken. Sinterklaas 
werd toegezongen en kreeg van de 
basisscholen cadeautjes door de 
kinderen aangeboden. Stoute Piet was 
behoorlijk op dreef en zette de boel 
flink op stelten! Sinterklaas had zijn 
handen vol aan hem, maar uiteindelijk 
bood hij zijn excuses aan en is alles 
goed gekomen! De kinderen konden 
allemaal hun ingeleverde en gevulde 
schoentje weer meenemen en 
Sinterklaas vertelde dat ze die avond 

ook hun schoen mochten zetten! Om 16.30 uur zijn Sinterklaas en zijn Pieten uitgezwaaid. We kunnen weer 
terugkijken op een geslaagd feest! 
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3. Leefbaarheid 
 

 
 

2016 was een rampjaar voor Sa Leuk Hûs 
 
Op 15 juli was er een grote brand in het voorste gedeelte – het oude café De Viersprong. Op 15 oktober overleed 
plotseling oprichter Guus Tomey. Het bestuur van Dorpsbelangen heeft haar medeleven betuigt. Het plan om in 
het gebouw van Sa Leuk Hûs een Repaircafé voor de Trynwâlden beginnen is uitgesteld, totdat de zaak weer is 
opgebouwd en weer goed op orde is.  
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Twee boeken uit Gytsjerk 

 
Het mooie boek Dode apen op Java van Jan Faber, dat 
verscheen in december is een groot succes. Bij de 
verkooppunten in Gytsjerk en Oentsjerk is het boek helemaal 
uitverkocht. Het boek is te leen bij de bibliotheek in Gytsjerk.  
 
Het wordt niet herdrukt, maar het kan via internet besteld worden. 
  
www.Pro-book.nl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het tweede prachtige boek heet ‘Fan boargemoal oant 
roggebrea’ en is geschreven door Hedde Mulder. Het is te 
koop bij de Groene Vakwinkel Sikma aan de Rinia van 
Nautawei in Gytsjerk. 
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Otteroversteek  
Er zijn werkzaamheden gestart voor de otter 
aan de Trynwâldsterdyk. Er is een ‘droge duiker’ 
onder de weg aangebracht met aan beide 
kanten van de weg een raster. Zo kunnen otters 
veilig vanuit het natuurgebied de Grutte Wielen 
naar het naastgelegen Bûtenfjild trekken en 
andersom. De voorziening is nodig omdat deze 
locatie vaak als oversteekplaats wordt gebruikt 
en hier al twee otters zijn doodgereden. It 
Fryske Gea pleitte voor een veilige passage bij 
deze drukke weg en kon nu vanuit het pas 
opgerichte Otterfonds de provincie Fryslân 
steunen door dit project deels te financieren.  
 
 
Op deze manier gaat deze ottervoorziening niet ten koste van het budget dat de provincie Fryslân heeft voor het 
verkeersveiliger maken van deze weg. Met de aanleg van deze tunnel wordt een knelpunt voor dit water- en 
landdier in Fryslân opgelost. De Provincie Fryslân legt een tunnel onder de Westerdijk aan. Deze ‘droge duiker’ 
zorgt voor een veilige verbinding tussen de twee natuurgebieden. Zowel in de Grutte Wielen als het Bûtenfjild leven 
meerdere otters. Er worden regelmatig sporen gevonden, soms worden ze ook vastgelegd op een ‘wildcamera’. 
Dankzij de kunnen dieren veilig onder de weg doorlopen. Een nieuw raster wordt in het voorjaar 2017 geplaatst 
aan beide kanten van de weg, waarmee de otters naar de tunnel worden geleid. Ook andere dieren, zoals muizen, 
egels, wezels en amfibieën kunnen van de tunnel gebruikmaken. De provincie Fryslân heeft in totaal ruim zeven 
ton geïnvesteerd in het realiseren van veilige oversteekplaatsen voor de otter (zoals tunnels, rasters en 
loopplankjes). 
 
Atsjebosk 
Eind 2016 is een verzoek aan de gemeente gestuurd om het pad naar het Atsjebosk weer openbaar toegankelijk te 
maken. De gemeente ziet hier wel aanknopingspunten voor. Wel moet het bewijs worden geleverd dat het pad ook 
vroeger openbaar toegankelijk is geweest en ook gebruikt werd. Dit gebeurt in 2017. 
 

Mede naar aanleiding van deze kwestie is er het 
voornemen om een Stichting Cultuurlandschap 
Trynwâlden op te richten die beoogt 
landschappelijk waardevolle percelen, houtsingels 
en paden in de Trynwâlden te beschermen en te 
beheren.  
 
Hiervoor worden nog bestuursleden gevraagd. 
 
 

Op bovenstaande luchtfoto is het pad naar het Atsjebosk duidelijk te zien als een streep over het weiland. 
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4. Gytsjerk en omgeving 
 
Duurzaamheid 
In 2015 en 2016 is door Duorsum Gytsjerk en Groenkerk gezamenlijk actie gevoerd voor 
het opruimen van zwerfvuil. De gemeente ondersteunt initiatieven met het ter beschikking 
stellen van middelen om zwerfvuil op te rapen (zie www.supportervanschoon.nl).  
 
Met een subsidie van het Iepen Mienskipsfûns werd ook de actie Ho! Net yn’e Kliko! 
gefinancierd. Het doel van de actie was om in één jaar tijd 25 % minder afval in de grijze 
container. De campagne Ho! Net yn’e Kliko! startte in september 2015 en eindigde in 
september 2016 met een actie van de schoolkinderen van de vier basisscholen in Gytsjerk 
en Oentsjerk om zwerfafval in te zamelen. De zwerfvuilacties met de scholen worden nu 
jaarlijks georganiseerd.  
 

 
 
Dorpsbewoners konden laten zien dat ze meedoen, door de campagne-sticker op hun grijze container te plakken. 
Met buurdorp Oentsjerk is Gytsjerk de uitdaging aan gegaan om zes soorten afval niet meer in de grijze KLIKO te 
gooien. Voor deze soorten afval geldt voortaan: Ho! Net yn’e KLIKO!  
 
Bij de eindcontrole werd de hoeveelheid afval vergeleken met de nulmeting. Oentsjerk kwam als beste uit de bus. 
Daar werd door de bewoners in dit actiejaar maar liefst 18% minder afval in de grijze kliko’s gedaan. Dat is een 
financieel voordeel van duizenden €€. Gytsjerk kwam na Heeg op de derde plaats met 10% minder afval in één 
jaar. Een mooi resultaat en een compliment aan alle deelnemers! De gemeente is gevraagd om voorziening te 
treffen voor gescheiden inzameling van tuinafval en oprichting van een Repaircafé Trynwâlden. 
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Groenkerk www.groenkerk.nl 
Groenkerk heeft samen met de Gemeente en de Friese Milieu Federatie het initiatief genomen om een bijenweide 
aan te leggen tegenover de winkels aan de van Haersmasingel. Dit in verband met de terugloop van de bijenstand. 
Samen met een aantal vrijwilligers en bewoners van It Aventoer is de weide ingezaaid. 
 
Trynergie www.trynergie.nl 
Uw eigen in 2014 opgerichte Enerzjy Koöperaasje Trynwâlden, met roepnaam Trynergie, had eind 2016 al 97 
klanten. In september en oktober werden informatieavonden georganiseerd over de te realiseren zonnedaken via 
een postcoderoosregeling. De eerste avond was voor dakeigenaren met een bedrijf in de Trynwâlden. De tweede 
avond was bedoeld voor belangstellende Trynwâldsters zonder eigen dak voor plaatsing van zonnepanelen. De 
eerste deelnemers meldden zich direct aan tijdens de informatieavond. Binnenkort zal het eerste van de zeven 
Trynwâldster zonnedaken worden gerealiseerd, en gaat Trynergie zelf energie opwekken. 
 

In 2016 is een pagina voor Gytsjerk geopend www.trynwalden.nl/gytsjerk. Daar is informatie te vinden over het 
dorp Gytsjerk en de omgeving, over wat er allemaal leeft en wat er te doen is in ons dorp. Er zijn afspraken 
gemaakt over een gezamenlijke agenda op internet en in de Einekoer. Er worden correspondenten gezocht die 
nieuwtjes uit Gytsjerk doorgeven. Dat kan via ons email-adres doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com. 
 
Heemstra State revisited 
Momenteel is het doel van Heemstra State het bieden van de zorg- en woonfunctie, daarnaast het verhuren van 
ruimte aan derden. De bezinning over het functioneren van Heemstra State kan leiden tot bijstelling op onderdelen 
in die zin dat er meer of minder activiteiten opgepakt en uitgevoerd gaan worden. Dorpsbelang Gytsjerk denkt 
daarover ook actief mee. 
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Andere initiatieven in de Trynwâlden 
 
Zorgcoöperatie TIRZA www.tirzatrynwalden.nl 
In 2015 is Tirza opgericht, een coöperatie voor zorg en welzijn in de Trynwâlden. Tirza 
wijst mensen de weg die langdurig zorg nodig hebben om zo lang mogelijk thuis te 
blijven wonen. Of als dat niet meer kan in ieder geval in hun eigen omgeving. Dat doet 
Tirza met een zorgcoach, maar ook met ZorgThuis en kleinschalige 
woonzorgvoorzieningen in de dorpen. Tirza werkt samen met alle zorgverleners en het 
dorpenteam van de gemeente en levert dus geen zorg, maar zorgt voor zorg in de 
Trynwâlden.  
 
Blik op de Rengersweg 
Op 25 mei werd er een bijeenkomst georganiseerd door de uit Groenkerk ontstane 
werkgroep "Blik op de Rengersweg". De avond was bedoeld voor bewoners wonend 
aan de Rengersweg maar ook elders in het dorp. Met 50 bezoekers was de opkomst 
groot. Doel van de bijeenkomst was om te inventariseren wat er zoal leeft bij inwoners kijkend naar veiligheid, 
inrichting en beleving. Op 23 juni was er een bijeenkomst met medewerkers van de Provincie. Zij deelden mee dat 
eerst de rondweg om Hurdegaryp klaar moest zijn voor conclusies konden worden getrokken over afname van de 
verkeersstroom. Er werd de werkgroep toegezegd dat er verkeersmetingen verricht zullen worden, na 
gereedkomen van de Centrale As. De ervaringen zijn wisselend. Er rijden nog steeds teveel vrachtauto's via de 
Rengersweg. Wordt vervolgd! 
 
Evaluatie (tent)feesten met livemuziek 
Op 24 november 2016 zijn de (tent-)feesten geëvalueerd. Hierbij waren aanwezig de Gemeente Tytsjerksteradiel, 
de verenigingen voor dorpsbelangen en de organisatoren van de feesten in de Trynwâlden. Net als vorig jaar is 
geconcludeerd dat de evenementen over het algemeen gelukkig weinig overlast hebben veroorzaakt. Alle 
organisatoren doen erg hun best om rekening te houden met hun omgeving en overlast zo veel mogelijk te 
beperken. Helaas is het niet te voorkomen dat elk evenement voor enige overlast zorgt. Dit jaar was er in de 
evaluatie speciale aandacht voor de verkeersveiligheid rondom de feesten. Bekeken wordt of de uitstroom van 
bezoekers na afloop van het feest wat meer kan worden gespreid. Ook was er aandacht voor het alcoholgebruik 
onder de jeugd. De organisatoren stellen alles in het werk om dit in goede banen te leiden. Ten aanzien van de 
feesten in Gytsjerk zijn klachten ontvangen over het volume van de muziek. Inmiddels zijn door de 
Dorpsfeestcommissie maatregelen genomen voor het feest van dit jaar. Daarnaast zullen er tijdens het 
aankomende dorpsfeest geluidsmetingen worden verricht. In de nacht van 31 december op 1 januari 2017 was er 
een druk bezocht oudejaarsnachtfeest, gevolgd door een geslaagde Eurowinterparty op nieuwjaarsdag achter 
Brasserie De Canterlanden in Gytsjerk. 
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