
Gjin swellestront 
mear op de 
ramen? Bestel 
in swelleplankje!

IN JIER YN FÛGELFLECHT
F Û G E L W A C H T  W O M M E L S  E . O .      

 

WE LIT ÚS SJEN
It like ús as Fûgelwachtbestjoer in goeie saak jim as donateurs ien kear

yn't jier sjen te litten wat we as Fûgelwacht dogge. We ha fan alles by it

ein, en dêr bin we grutsk op. Troch it jier hinne bin we op Facebook en

Twitter te finen, ús webside ha we foarich ek fernijd. Wy lit dus graach

sjen wat we dogge, sa hope we jim ek te sjen op ien fan ús aktiviteiten.

DONATEURS
Yn de lêste wiken fan oktober

sil fia de automatyske ynkasso

it donateursjild ynkasseard

wurde. Fia dizze jierbrief wol

wy de donateurs sjen litte

welke moaie saken we dogge

mei it jild. Wisten jim wol dat

der fan de fiif euro, direkt 3,5

euro nei de BFVW giet?   Wy wol

jim ek graach witte litte dat jim

privé gegevens 'AVG-proof'

behannele en opslein binne.

Tank foar jim finansjele stipe!

J I E R B R I E F  F O A R  A L L E  D O N A T E U R S  

www.facebook.com/wachtwommelseo www.vogelwachtwommels.nl @wachtwommelseo

SOAD PIKEN 
FLEANFLUCH
Foar de greidefûgels wie 2018 in

goed jier. Skries, strânljip en tsjirk

ha in soad piken grut brocht. Troch

de drûchte bin we lang bang west

dat der te min ynsekten wiene foar

de piken, dit foel ta. As it mei sit

dan ha de greidefûgels de reis nei

Súd Spanje of Noard Afrika

oerlibbe. En komme se hjir oar jier

wer om by ús yn de Greidhoeke te

brieden. Mei de ljip liket it minder,

sjoch side 2. Dizze foto is makke

troch Henk Bootsma. 

Ein jannewaris is der mei in ploech

neisoargers in kursusjûn

einekuorren flechtsjen dien. De

kwaliteit wie noch net goed

genôch om se op te hingjen.

Oanslutend ha we besluten om 10

einekuorren te keapjen. Rûnom

Nij Stapert ha we dizzen op

strampels yn de sleat setten. Yn de

helte hat in ein op it nêst sitten, yn

ien sels twa kear. En dat alles

ûnder it tafersjoch fan de âlderein

fanút de tún en fanôf  it balkon. 

EINEN ÛNDER 
TAFERSJOCH?



FÛGELWYK-LEDEN

SWELTSJES

Yn't foarjier ha we in ledenwerf

aksje dien yn de nije Fûgelwyk,

tapasliker kin it net fansels. Yn

totaal in lytse tritich nije leden,

super. Bisûnder is dat we der fuort

in pear hiele jonge leden by krigen

ha, de jongste wie amper twa

wiken âld. Under de nije leden ha

we in fûgelhokje ferlotte, de

winner wie Jilles Reitsma,

ûndersteand op de foto.

TRADYSJE 
TROCHSETTE

De twadde sneon fan oktober bin alle

fiskersboaten fan Wommels,

Easterein en Easterlittens mei de

jeugd fan de Fûgelwacht op paad

west. Andries Wiersma regelt dit elk

jier wer super, dit jier diene der 24

bern mei! De grutste snoek wie 102

sentimeter, in baas fisk!

De swelleman fan it bestjoer is op

sneon geregeld ûnderweis om te

sjen hoe folle nêsten der fan de

hússwel yn't doarp binne. Yn

totaal bin der 87 nêsten teld, wêr

fan der yn 47 pykjes útflein binne.

De grutste koloanie sit by

Tweewielers de Jong, dy passe der

goed op!

It finen fan it earste ljijpaai is foar

alle fûgelleafhawwers in heuglik

momint, de maitiid is wer yn't lân!

By de folwoeksenen fûn Jan

Weijer it earste aai en by de jeugd

wie it Folkert Gaastra. Beide

mannen lokwinske! Sa sette we de

tradysje wol troch, mar lit we de

aaien lizze.  

Oer de ljip ha we grutte soargen,

yn 2004 mear as 300 nêsten, no

noch minder dan 50! Yn de

diskusje oer it aaisykjen bin we

dan ek dúdlik as bestjoer: Sykje

OK. Meinimme? Nee! 

SNOEK YN'E BROEK

NIJE PLANNEN

De ljip docht it 
striemin, sûnt 
2004 in delgong 
fan 80%!

In bisûndere 
fûgel yn de tún? 
lit it ús witte!

www.vogelwachtwommels.nl

Yn gearwurking mei

Natuurmonumenten en Fûgelwacht

Easterein bin we dwaande om in

swellewand op it Skrok te

realisearjen. De ierdswel kin hjir yn

briede, mar ek it iisfûgltsje. Fanút de

fûgelhut sil dizze goed te sjen wêze

foar jong en âld. Yn 2019 lit we hjir

grif mear oer hearre.


