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   Foto: een geslaagde intocht van Sinterklaas met clown Feera 
 

Op zaterdag 25 november was het zo ver. Door de grote opkomst en alle spanning die dit met 
zich mee brengt waren alle kinderen super enthousiast. Clown Feera en Sinterklaas met 
pieten hebben er één groot feest van gemaakt met een prachtige polonaise – of mayonaise, 
zoals Sinterklaas het zei.  
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1. Openbare voorzieningen 
 
Dorpsbelangen  
Het bestuur kwam in 2017 tienmaal bijeen. Op de Algemene Ledenvergadering werd een presentatie gegeven 
over het multifunctioneel centrum; de acties van Trynergie en ‘De bus hoort er bij’. De vergadering stemde in 
met de financiële verslaglegging 2016, de begroting voor 2017 en het werkplan. Het bestuur benoemde in 
2017 als nieuw bestuurslid Els Stortenbeker, maar zij werd door persoonlijke omstandigheden alweer snel 
gedwongen om hiermee te stoppen. In 2018 treden zowel de voorzitter als de secretaris af en vervanging is in 
2017 nog niet geslaagd. Er is wel keihard gewerkt om het bestuur van DB en de werkgroepen te bemensen, 
goed draaiende te houden en uit te breiden. Het bestuur nam in 2017 weer deel aan het gezamenlijk overleg 
met andere dorpsbelangbesturen en met de gemeente. 
 
Dorpsvisie vertaald in werkplan 
De dorpsvisie “Moai sûnder wjergea” van Gytsjerk is verouderd en aan vervanging toe. In bestuurlijk overleg 
zijn er, mede op initiatief van Gytsjerk, werkafspraken gemaakt over zaken die alle dorpen in de Trynwâlden 
aan gaan. In 2016 was 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 in het werkplan 2017 opgenomen dat de communicatie met het dorp aanzienlijk 
verbeterd moet worden. Er is een werkgroep in het leven te roepen die een communicatieplan heeft 
opgesteld. Deze werkgroep, die sinds 2016 actief is, bestaat uit leden van DB, leden van de redactie van 
dorpskrant De Einekoer en een aantal andere betrokkenen uit het dorp. In deze werkgroep is enige vertraging 
ontstaan door bezettingsproblemen. In het communicatieplan staat dat er in ieder geval voorzien wordt in de 
volgende kernpunten: 
 

• Ontwikkeling en beheer van een eigen 
website, met een koppeling naar 
www.trynwaldenonline.nl 
 

• Intensivering van de samenwerking 
tussen DB en De Einekoer. 

 

• Heroriëntatie op De Einekoer - de 
verschijningsfrequentie is in 2018 
gehalveerd. 

 

• Inzet van social media, om te beginnen 
Facebook (zie afbeelding), gekoppeld 
aan de nieuwe website. 

 

• Het opzetten van een netwerk van 
correspondenten voor Einekoer en 
internet. 

 

• Structureel contact en samenwerking met 
buurten en bewoners in Gytsjerk. 

 
 

  

https://d.docs.live.net/814fdf9a04f720b6/Documenten/DB%20Gytsjerk/ALV_2018/Jaarverslag_2016_2017/www.trynwaldenonline.nl
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Scholen in Gytsjerk 
Beide scholen in Gytsjerk nemen deel aan het zogenaamde 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 Himmeldei en de Krystkuier zijn 
voorbeelden 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. Dit jaar zijn kinderen van beide scholen 
geïnterviewd in ‘It Lud van Gytsjerk’ over het reilen en zeilen op school. Met enthousiasme vertelden drie 
leerlingen uit de leerlingenraad over hun taak op school en wat zij op school belangrijk vinden. De kinderen 
van de Ichthus konden goed verwoorden wat de kenmerken zijn van daltononderwijs: zelfstandigheid, 
verantwoordelijkheid en samenwerken. De kinderen van de Thrimwaldaschool vertelden over de 
leerlingenraad en het doel daarvan, het werken met iPad en over de nieuwe methode met betrekking tot 
wereldoriëntatie. Het was voor alle kinderen een hele ervaring om live voor de radio hun 'verhaal' te doen. 
 
It Lûd van Gytsjerk 
In het najaar organiseerden Kanaal 30 en KeARN in Brasserie De Canterlanden de twee uur durende live 
radio-uitzending It Lûd van Gytsjerk. Tijdens deze uitzending, die verband houdt met het door KeARN 
opgestelde Dorpskompas, wordt aan alle dorpsbewoners de mogelijkheid geboden iets over het dorp te 
vertellen. Geïnterviewd werden de kinderen van de beide basisscholen, de 
organisatie van Trynsrock, het dorpsbelangbestuur; de jongeren uit Gytsjerk; de 
werkgroep De bus hoort erbij; een buurtvereniging en een bewoner van 
Sjoerdastate. De uitzending kon beluisterd worden op www.rtvkanaal30. 

 
Winkelcentrum en duurzaam Wonen 
Voor de bewoners van Gytsjerk en Dorpsbelangen was 2016 een jaar waarin na de 
opening van het spiksplinternieuwe winkelcentrum een oude wens eindelijk 
gedeeltelijk in vervulling ging. Begin 2017 werden de oude winkels afgebroken en 
werd een groot parkeerterrein gerealiseerd. Duurzaam Wonen uit Drachten 
verhuurt woningen boven de winkels en is ook gestart met de bouw van 
huurwoningen en de verkoop van nog te bouwen koopwoningen en winkels.  

 
SWIM  
In 2017 werd opnieuw een bedrag van € 20.000,-- overgedragen aan de gemeente 
en wel voor de vijfde keer. Een bedrag dat “opgehoest” werd door donateurs en 
vrijwilligers belast met de schoonmaak van het terrein en de kleedaccomodaties. Net 
als in voorgaande jaren werd de vrijwilligersploeg mede gevormd door deelnemers 
van de 4 zorginstellingen in de Trynwâlden. Daarnaast werd o.a. in samenwerking 
met Sportstimulering een aantal leuke activiteiten verzorgd, waarvan de Swim en Fun week wel tot een van de 
hoogtepunten mag worden gerekend. Ook aan de Zwemvierdaagse, door de overvloedige regenval werd het 
overigens een Zwem driedaagse, werd weer enthousiast deelgenomen. De aangepaste openingstijden in de 
zomervakantie waren helaas voor een klein aantal zwemmers een aanleiding om hun donateurschap te 
beëindigen. Toch is er, mede op grond van een korte enquête, voor gekozen om ook in het seizoen 2018 te 
kiezen voor deze veranderde openingstijden. Hierdoor is het niet nodig bezoekers tussen 10.30 en 13.00 uur de 
toegang te moeten weigeren. 
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Multifunctioneel centrum Gytsjerk 
Behoud van het zwembad en de bibliotheek in een multifunctioneel centrum op één plek in het dorp aan de Rinia 
van Nautaweg. Op een druk Algemene Ledenvergadering ontstond hierover grote commotie. Op een speciaal 
georganiseerde en drukbezochte bijeenkomst in Heemstrastate werden de plannen aan de inwoners van Gytsjerk 
en de andere dorpen in de Trynwâlden uit de doeken gedaan en positief ontvangen. De gebouwen van het 
zwembad zijn aan vervanging toe en met enige aanpassingen kan er extra ruimte gecreëerd worden, onder 
andere voor een bibliotheek en een ontmoetingscentrum. De buurt rond het zwembad is geïnformeerd en de 
bewoners van de Rinia van Nautaweg worden bij de ontwikkelingen betrokken. Ook is overleg gaande met  Jan 
Faber over verhuizing van zijn bijzondere stenenverzameling in de bibliotheek. Er is onderzoek gaande naar deze 
locatie door een initiatiefgroep onder leiding van de gemeente waarin o.a. het zwembad en het bestuur van de 
bibliotheek en Dorpsbelangen Gytsjerk vertegenwoordigd zijn. In 2018 gaat de beslissing hierover vallen in de 
gemeenteraad. 
 
Bushalte centrum 
Na het verdwijnen van de fietsenstalling en het 
bushokje aan de Rinia van Nautaweg werd 
aangekondigd dat de bus mogelijk helemaal uit het 
nieuwe dorpscentrum gaat verdwijnen. In 2017 
bleek al snel dat die plannen van de provincie 
serieus waren. Dit gold voor meerdere dorpen langs 
buslijn 51 en 54 tussen Leeuwarden en Dokkum. De 
plannen waren om een bushalte te creëren aan de 
Trynwâldsterdijk, waar nu het fietsen nog verboden 
is. Er is een werkgroep opgericht Gytsjerk, de bus 
hoort er bij die veel publiciteit heeft gekregen, meer 
dan 500 handtekeningen opgehaald en die de 
inspraak heeft verzorgd bij gemeente en provincie. 
Eind 2017 viel de beslissing in Provinciale Staten. 
Daarbij werd een motie aangenomen dat er 
maatwerk moet worden geleverd met de dorpen, 
maar de provincie zet haar plannen gewoon door. In 2018 zal blijken hoe dit in Gytsjerk en de andere dorpen 
langs buslijn 51 en 54 zal uitpakken.  
 
Verkeersveiligheid 
Er zijn in Gytsjerk meerdere knelpunten 
op het gebied van verkeersveiligheid. Er 
wordt vaak veel te hard gereden en er 
zijn met name veel klachten over de 
situatie op de Rina van Nautaweg, de 
Canterlandseweg, de kruisingen in de 
Trynwâldsterdijk, de Nieuwe Straatweg 
en De Singel.  
 
De Singel 
In 2017 heeft DB opnieuw aandacht  
gevraagd bij de gemeente, na een 
ongeval op de Singel. In De Einekoer is 
uitgelegd aan de dorpsbewoners hoe de 
verkeerssituatie op De Singel geregeld 
is. Zwaar verkeer voor de aanliggende 
agrarische bedrijven is en blijft een 
gegeven, waar andere verkeersgebruikers rekening mee moeten houden. Van de gemeente is vernomen dat zij 
eraan werkt om de situatie aldaar te verbeteren.  
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2. Leven in de brouwerij 
 
Dorpsfeest Gytsjerk 2017 (www.dorpsfeestgytsjerk.nl)  
 
Ons dorpsfeest werd gevierd op 13, 14 en 15 juli. Op de donderdag voor het eerst geen braderie maar een geheel 
nieuw onderdeel, namelijk Gytsjerk Proeft. Een groot aantal Gytsjerkster ondernemers, die iets te maken hebben 
met eten en/of drinken, lieten de mensen proeven en genieten van wat ze te bieden hebben. In de vroege avond 
muzikale omlijsting door zangers Gaatze en Lytse Hille, om alvast wat in de sfeer te komen. Dit ‘foodfestival’was 
een bijzonder groot succes. 
 
Vrijdagmorgen zoals gebruikelijk de schoolspelen. Voor alle groepen basisschoolkinderen waren er leuke 
activiteiten gepland en gelukkig 
werkte het weer ook mee in de 
ochtend. Helaas werden later op de 
middag de spelletjes voor de 55+ 
geannuleerd wegens regen. Het 
levend tafelvoetbal voor de jeugd van 12 
tot 55 ging nog wel door, het was een 
erg geslaagd spel met veel deelname.  
 
 
Later op de avond de band 
“Exposure”. Zaterdagmorgen vanaf 
half elf was er de bingo met leuke 
prijzen, de hoofdprijs werd gewonnen 
door de familie De Jong. Aansluitend om 
twaalf uur verkleed MATINEE met 
muziek van DAKKERAF. Een heerlijk 
zonnige middag waar iedereen 
gezellig kon bijpraten, eten, drinken en 
dansen. Naar schatting waren er zeker 700 bezoekers aanwezig. Oude tijden herleven weer een beetje! Dan ’s 
avonds vanaf tien uur de Fryske topband “Vangrail”, met als tussendoortje “Jelle B”. En alweer een stampvolle tent, 
prachtig.  
 
De feestcommissie kijkt terug op een 
zeer geslaagd dorpsfeest. In 2018 gaat 
Gytsjerk feestvieren op 12, 13 en 14 juli.  
 
Tot dan! 
 
 
 
 
 
 
Foto: Toneelvereniging SABEARE 
heeft de vrijdagavond nog eenmaal 
hun succesvolle stuk Wa fan’e twa 
gespeeld.  Met ruim 170 mensen in de 
tent veel gezelligheid dus, en wat een 
fantastisch optreden van deze ploeg! 

 
  

http://www.dorpsfeestgytsjerk.nl/
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2017 herbouw Sa Leuk Hûs 
 
Na een grote brand en het 
plotseling overlijden van oprichter 
Guus Tomey in 2016 is het voorste 
gedeelte van Sa Leuk Hûs  – het 
oude café De Viersprong – in 2017 
herbouwd en heropend.  
 
Er was in december 2018 onder 
andere een zeer geslaagde 
winterfair in Sa Leuk Hûs.  
 
 
 
Foto: Burgemeester en 
wethouders en Doarpsbelangen 
op bezoek bij Sa Leuk Hûs 
 
 
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. Er waren 
een voorjaars- en een winterconcert. TRYN's ROCK heeft zich goed ontwikkeld, maar er waren in 2017 vragen 
over het voortbestaan. Voor de verdere verbreding is er een Stichting ‘Trynwâlden op’e kaart’ opgericht.  
 
TRYN's SWING is een dansavond 
met stijldansen onder professionele 
leiding gecombineerd met 
discodansen. Professionele 
begeleiding is aanwezig maar is geen 
must.   
 
TRYN's KRYSTKUIER In 2017 is op 
tweede kerstdag voor de tweede keer 
met groot succes een wandeltocht 
georganiseerd.  
 
Het is een wandeltocht van ca. 8 km 
met een puzzelprijsvraag. De start 
was in Oentsjerk op de parkeerplaats 
bij het Glasatelier van Jan 
Hooghiemstra te Oentsjerk 

 
Foto: KrystKuier 2017 

  

http://www.trynsrock.nl/
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3. Omgeving van Gytsjerk 
 
Duurzaamheid 
In 2017 is door de scholen in Gytsjerk en Oentsjerk weer 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). De gemeente organiseerde bijeenkomsten in het kader van het 
verminderen en het gescheiden houden van afval. In dat kader is opnieuw gevraagd om voorziening te treffen 
voor gescheiden inzameling van tuinafval en oprichting van een Repaircafé Trynwâlden.  
 
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) 
De in 2014 opgerichte Enerzjy Koöperaasje Trynwâlden, met roepnaam Trynergie, heeft al meer dan 100 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. 
 
Trynwâlden Online 
Op de pagina voor Gytsjerk www.trynwalden.nl/gytsjerk 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. 
 
 
Nieuwe wandeltochten door Gytsjerk 

 
Sinds eind 2017 lopen er nu twee 
langeafstands wandelpaden door 
Gytsjerk. Dat zijn het Friese 
Woudenpad en het Elfstedenpad.  
 
De laatste wordt ook wel 
wandeltocht der wandeltochten 
genoemd en slingert zich nu ook door 
ons dorp 
 
Beide routes zijn herkenbaar aan de 
rood-gele richtingaanwijzers die je 
overal ziet.  
 
Het boekje met de 
routebeschrijvingen is in de 
boekhandel of bij de ANWB te koop 
of te bestellen bij www.wandelnet.nl 
in Amersfoort 
 

  

http://www.supportervanschoon.nl/
http://www.groenkerk.nl/
http://www.trynergie.nl/
http://www.trynwalden.nl/gytsjerk
mailto:doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com
http://www.wandelnet.nlt/
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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 herbezinning op 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. 
 
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 en Trynwâldsterdijk 
De provincie heeft heeft verkeersmetingen verricht, na het gereedkomen van de Centrale As. De ervaringen zijn 
wisselend. Er rijden nog steeds te veel auto’s en vrachtauto's via de Rengersweg en de Trynwâldsterdijk. In 2017 
zijn alle wensen door DB Gytsjerk gebundeld in het plan N361. Daarin staan onze wensen voor aanpassingen 
langs de Trynwâldsterdijk, zoals de rotonde bij de Nieuwe Straatweg; het wandelpad naar het Atsjebosk en een 
onderdoorgang voor schaatsers en kano’s naar de Bouwepet. 
 
Evaluatie (tent)feesten met livemuziek 
Ook in 2017 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 in voorgaande 
jaren 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 het alcohol- en druggebruik 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 er opnieuw klachten 
ontvangen over het volume van de muziek. Er zijn door de Dorpsfeestcommissie maatregelen genomen voor het 
feest van dit jaar. Op 1 januari 2018 was er een druk bezochte winterparty op nieuwjaarsdag achter Brasserie De 
Canterlanden in Gytsjerk. 
 
De nûmer 1 fan Fryslân  
www.decanterlanden.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Brasserie De Canterlanden werd in 2017 
opnieuw als nûmer 1 in de bloemetjes gezet. 

 

http://www.tirzatrynwalden.nl/

