BESTUURLIJK BEKEKEN
Vereniging voor Dorpsbelangen
Secretariaat: De Tille 13; tel. 06 417 456 80
E-mail: Doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com
Bankrekening. Dorpsbelangen Giekerk: 32.09.76.254

Vergaderschema DB en inloopspreekuur
De eerstkomende bestuursvergaderingen van Dorpsbelangen zijn op woensdag 25 juni en 27
augustus 2014, in Brasserie De Canterlanden. De maand juli is het zomervakantie. Voorafgaand
aan de bestuursvergaderingen wordt tussen 19.30 en 20.00 uur een inloopspreekuur gehouden
waar u klachten, wensen of voorstellen aan het bestuur kunt voorleggen. Dat kan ook telefonisch
of per e-mail (zie boven). U hoort dan nader van ons.
Al eerder is bekend gemaakt dat onder het motto ‘bining’ in overleg met verenigingen,
stichtingen, evenementen en bewoners, de ontwikkeling van Gytsjerk actief wordt aangepakt.
Dat geldt onder andere ook voor het ontwikkelen van een nieuw centrum en ontmoetingsruimte.
Wilt u daar meer over weten, neemt u dan contact op met het secretariaat (zie boven)
Contributie
Zoals gewoonlijk wordt in de maand juni uw jaarlijkse contributie automatisch geincasseerd. Het
is de bedoeling dat deze jaarlijkse bijdrage van €4,- op 28 juni 2014 van uw rekening wordt
geboekt. Dit jaar wordt het systeem omgezet naar uw IBAN banknummer met maar liefst 19
tekens. Vooral voor rekeninghouders van de voormalige Frieslandbank kan het betekenen, dat de
penningmeester handmatig of via een ‘overstapservice’ uw nieuwe nummer moet invoeren. We
hopen dat het geruisloos zal verlopen. In september 2014 zal bij een 20 tal leden, die geen
automatische incasso wilden afgeven, een kwitantie op hun deurmat vallen. Met uw contributie
steunt u belangrijke zaken,zoals AED,Sinterklaasintocht en niet te vergeten een belangrijke,
jaarlijkse gift aan de Einekoer. Fijn dat de 800 leden het werk van Dorpsbelang blijven steunen!
Aanmelding
De penningmeester en secretaris ontvangen regelmatig, bijvooorbeeld via kerkelijke
organisaties, verhuismutaties. Die worden op de PC in het ledenprogramma direct verwerkt. Wij
roepen een ieder op om verhuizingen en bijvoorbeeld ook overlijdensberichten aan de secretaris
te melden. Nieuwe leden zijn uiteraard ook van harte welkom. Ook buurtverenigingen of
contactpersonen kunnen nieuwe leden of wijzigingen aan ons secretariaat door geven. Eén
berichtje naar de secretaris (zie boven) is voldoende.
Communicatie gaat het gemakkelijkst per mail: doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com. Nieuwe
leden ontvangen als welkomstgeschenk een prachtige kleurenfolder van Dorpsbelang. Op deze
manier blijft het ledenbestand ook up to date.
Oproep vrijwilligers AED
De AED - Automatische Externe Defibrillator of te wel reanimatie - kunnen bedienen is van
belang. Misschien wel van levensbelang. Om dat goed te doen is er een training voor nodig. Dat
is in één avond te leren. Hoe meer vrijwilligers, hoe hartveiliger Gytsjerk is. Iedereen van 16 jaar
en ouder kan zich opgeven. Het bestuur van Doarpsbelang Gytsjerk organiseert binnen kort nog
een trainingsavond voor AED en contactpersoon hiervoor is bestuurslid Marijke Hiemstra. U
kunt zich daarvoor opgeven. Er zijn geen kosten verbonden aan deze training. Aanmelden kan
via een mail te sturen naar mhiemstr@chello.nl. Zodra de datum bekend krijgt u een uitnodiging.

Groot onderhoud aan de N361 – Trynwâldsterdijk
In het tweede kwartaal 2014 wordt groot onderhoud gepleegd aan de Trynwâldsterdijk, onder
andere ook in de buurt van Gytsjerk. De
rotondes in Gytsjerk worden van een
stroevere rode laag voorzien. Later dit jaar,
in het najaar wordt de fietsoversteek
Ryptsjerk veiliger gemaakt.
Oversteekplaats voor otters
Is het u al opgevallen dat er bij de Bouwe
Pet waarschuwingsbordjes langs dezelfde
weg staan? De otterpopulatie breidt zich
stevig uit sinds er een verbinding is tussen
de Grote Wielen en het OttemaWiersmareservaat. Helaas zijn er een paar
otters doodgereden. Er wordt met spoed
gewerkt aan een veilige oversteekplaats voor otters onder de weg door. Nieuws volgt.

