
Ledengearkomste 7 maart 2017 Fûgelwacht Wommels e.o. 

Om 20.00 oere kin foarsitter Wybren Bruinsma in moaie groep oanwêzigen  begroetsje op ús 

jiergearkomste. Meiinoar binne der sa’n tritich  manlju en froujlu en der binne noch trije leden dy’t 

harren ôfmelden ha.  

Meidielingen .  

- De einekuorren by skoalle binne noch altyd net del set.                                                          

Dit bliuwt dus – wer- stean mar it komt grif noch yn oarder. 

- Murk Nijdam kriget de oarkonde foar it finen fan it earste ljipaai yn 2016. 

It jieroersjoch en it ferslach fan de foarige ledengearkomste wurde beide sûnder op- as 

oanmerkingen goedkard. Dêrnei lit ponghâlder Douwe Weidenaar  sjen hoe as we der foar steane. 

Nei’t er inkele punten ferdüdlike hat komt Douwe ta de konklúzje dat “as it der mei de greidefûgels 

krekt sa foar stean soe as mei it jild, dan liket it net sa min”. De boeken binne neisjoen en yn ‘e 

oarder fûn troch Chris Postma en Auke Eringa. Beide mannen jouwe fierder oan dat se dat takom 

jier wol wer dwaan wolle. Fierder wurdt der ferteld dat fanôf dit jier de automatyske ynkasso 

ynfierd wurde sil foar de kontribúsje. 

Bestjoersferkiezing.            

Pieter Breeuwsma en Wybren Bruinsma ferlitte it bestjoer.  Teade nimt it no efkes oer en seit tank 

oan Pieter foar de njoggen jier dat er yn it bestjoer sitten hat en foar alle wurk dat er dien hat. Dat 

syn hert no mear leit yn it Heidenskip is net mear as fanselssprekkend. Dêrnei nimme we ôfskie fan 

Wybren dy’t tritich jier yn it bestjoer sitten hat en yn dy jierren útgroeid is ta it gesicht fan de 

fûgelwacht. Hy “wie de fûgelwacht”. As tank wurdt Wybren beneamd ta earelid fan de wacht en 

kriget de sulveren ljip opspjelde. Dat er yn dy tritich jier in protte feroare is mei dúdlik wêze en 

Wybren hat alles meimakke. “Geduld” wie ien fan syn sterke kanten. Geduld om goed te lústerjen 

en nei te tinken oer al de dingen dy’t der spilen. Nei Teade syn speech en de reaksje fan Wybren 

kriget Teade de foarsittershammer. Hy wurdt ûnder applaus mei algemiene stimmen oannaam  as 

de foarsitter.                                       

As nij bestjoerslid kinne we Jan Erik Valkema wolkom hjitte. Moai dat er it bestjoer fersterkje wol.  

Yn it bestjoer sykje we noch om in nij bestjoerslid wat him/har foaral dwaande hâldt mei de jeugd.  

Aaisykjen en neisoarch.                  

Der is genôch yn it nijs west oer it aaisykjen en de neisoarch,                           

We kinne hjir fierder koart oer wêze : net “gewoan”  aaisykje                                                                 

mar it earste aai fan de wacht hâlde we der wol yn. 

ANV en skiezekrite.                              

Teade fertelt hoe as de flage der op dit stuit by hinget. Hy ropt foaral ek de boeren op om hjir oan 

mei te dwaan : “dêr leit de bal no eins”. 
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Briedsoarch.                 

Thom Vellema fertelt dat der nije nêstkasten makke wurde sille.                         

Dy wurde dan yn ‘e hjerst ophongen. Fierders rint dat goed. 

Projekten.                     

Dit jier meitsje we fan de sweltsjes wat mear wurk.                                                                                  

Mar Teade ropt de oanwêzigen op om ek mei foarstellen te kommen en nije ideeën. 

Rûnfraach.                                     

It fersyk om de gegevens fan de fûgelwacht  op de website fan Wommels oan te passen wurdt 

tasein. 

Skoft en ferlotting  

 

“It libben fan  in swelstje”. 

Us gastsprekker fan dizze jûn is Theunis Piersma. In pommerant op it 

mêd fan de skriezen mar ek oer de sweltsjes wit er in protte te 

fertellen. Syn ferhaal giet foaral oer de hússwel.  Piersma hat thús yn 

Gaast in protte hússwellen ûnder de goaten sitten en troch te sjen      

(“ noflik op it bankje yn ‘e tún“) is er in protte te witten kommen oer it 

libben fan dizze fûgeltses. It is in tige nijsgierrige presintaasje dy’t 

Piersma hâldt. Spitigernôch giet it tal hússwellen ek efterút. Piersma 

tinkt dat der in link lizze kin mei it ûntbrekken  fan ynsekten om’t  we  

miskyn wol ( ûnbewust? ) dwaande binne om dit fretten foar de fûgels 

op te romjen troch de wize “effektieve groeimethoaden “dy’t  goed 

binne foar de opbringsten mar tige skealik foar ynsekten. Dat dit net 

allinne jildt foar sweltsjes mar ek foar de greidefûgels lit him net sa 

dreech riede. Al mei al in moaie presintaasje dy’t oanset ta tinken. 

It is goed kertier oer tsienen as we dizze gearkomste ôfslúte en eltsenien wurdt wol thús tawinske. 

 

Jan van Asselt. 
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