Nieuwsbrief Dorpskompas
Gytsjerk
Kearn Welzijn werkt samen met bewoners aan leefbare dorpen in Achtkarspelen en
Tytsjerksteradiel. Om ons werk goed te kunnen doen moeten we weten wat er speelt,
daarom zetten we het Dorpskompas in. Het Dorpskompas is een werkwijze die ons kennis
laat maken met een dorp. We gaan in gesprek met mensen op straat, bezoeken
dorpsorganisaties en sluiten het Dorpskompas af met een radio-uitzending voor en door het
dorp. De afgelopen weken waren we in Gytsjerk. Nieuwsgierig naar onze bevindingen?
Lees dan verder.

Hoe zijn we te werk gegaan?
In oktober zijn we veel op straat geweest. We stonden in eerste instantie voor de
supermarkt. Mede door het mooie najaarsweer was het daar een drukte van belang. We
hebben toen veel mensen gesproken. Het eerste wat ons opviel was de openheid en het
goede humeur van de dorpsbewoners.
Naast de gesprekken voor de supermarkt zijn we bij de bibliotheek geweest, hebben we in
Sjoerdahiem her en der aangebeld en spraken we mensen spontaan op straat. Daarbij
kwamen we zowel kinderen tegen als senioren, de gesprekken geven ons een goed beeld
van het dorp. Soms duurden de gesprekken vijf minuten en soms zaten we een uur bij
iemand op de bank. In alle gevallen viel ons de gastvrijheid van het dorp op.

Uitnodiging It Lûd Fan!
Het Dorpskompas wordt afgesloten met een radio-uitzending in samenwerking met RTV
Kanaal 30. In die uitzending komen bijzondere dorpsverhalen aan bod, verteld door
dorpsbewoners. Zo komt het dorpsbelang op bezoek, SWIM!, de ouderensoos, er zijn
jongeren uit het dorp… en nog veel meer!
Iedereen uit Gytsjerk is van harte uitgenodigd om te uitzending live mee te maken. De
uitzending vindt plaats op 07-12-2017 tussen 17:00 – 19:00 in De Canterlanden. Kunt u er
niet bij zijn? Geen probleem, de uitzending is te volgen via 105 en 107.8 FM, via
www.rtvkanaal30.nl of via Ziggo kanaal 36 (als achtergrondgeluid bij de kabelkrant).
Voor vragen over de uitzending neemt u contact op met: Daniël Pit, 06 29 39 99 49

Waar hebben we het over gehad?
We merkten dat de meeste dorpsbewoners enorm tevreden zijn over Gytsjerk. Dat komt
mede door de vele voorzieningen: de slager, groenteboer en supermarkt. Daarnaast werd
het omkijken naar elkaar genoemd.
“Als ik even weg moet dan letten de buren op mijn kinderen, zo doen we dat hier”,
vertrouwde een dorpsbewoonster ons toe.
“Als er bij ons in de straat nieuwe mensen komen wonen, dan brengen we een bloemetje”,
vertelde iemand anders.
Er wordt van alles en nog wat in het dorp georganiseerd: rondom het zwembad, voor
ouderen of door de een van de buurtverenigingen. We hebben genoten van alle verhalen
over de buurtactiviteiten van vroeger en nu.
Er zijn ook zorgen over de toekomst: met name wat oudere mensen verwachtten niet dat zij
in het dorp kunnen blijven wonen als zij zorg nodig hebben. Wat ook een punt van aandacht
bleek was het ontbreken van een gezamenlijke ruimte, na het verdwijnen van het dorpshuis.
Er is ons ook veel verteld over de nieuwbouw bij het zwembad. De meningen daarover
liepen wat uiteen, de meeste mensen die we spraken zijn enthousiast maar er was ook een
meneer die zei: “we hebben het er al zo lang over, eerst zien dan geloven”.
Behalve mensen op straat hebben we ook organisaties gesproken zoals het plaatselijk
belang, de kerk en SWIM!. Zij spelen een belangrijke maatschappelijke rol in het dorp. Er
zijn veel mensen die vrijwilligerswerk doen in het dorp. Wij denken dat het een van de
redenen is waarom Gytsjerk zo’n fijn dorp is om in te wonen.

Hoe gaat het nu verder?
Kearn zet zich het hele jaar in voor een leefbare en vitale samenleving. Het Dorpskompas is
bedoeld om ons netwerk in de dorpen uit te breiden zodat we daar samen met de mensen
aan kunnen werken. Dat betekent dat we ook na afronding van het Dorpskompas
regelmatig in uw dorp te vinden zijn. U kunt altijd bij ons aankloppen, bijvoorbeeld als u
ideeën heeft voor uw straat, u iets wilt organiseren of gewoon als u een verhaal met ons wil
delen.

Wie is contactpersoon voor
Gytsjerk?
Frouwina van Dekken
06 10 28 76 32
Frouwina.vandekken@kearn.nl

