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JUBILEUMEDYSJE

BESTJOERSSAKEN
We binne bl i id  dat de
bestjoersgearkomsten yn de
measte gefal len gewoan troch
gean koene.  Mei  Erwin
Posthumus yn it  plak fan Douwe
Weidenaar wiene we wer
kompleet.  Noch in wurd fan dank
foar al  Douwe syn wurk !  

Njonken de “gewoane“ saken
riede we ús ta op mear
bel iedsmjitt ige punten.  We si l le
sjen hoe as it  is  mei  de statuten
en it  húshâldl ik regelement en
Erwin hat bi j ienkomsten folge
oangeande “Wet bestuur en
rechtspersonen”,  yn haadsaak
rjochte op ferantwurdl ikheden by
problemen binnen in feriening.

YNLIEDING
As bestjoer diele we in protte dingen yn ús groeps-app.  En as je  dy appkes besjogge,
komt al les wêr’t  we ús mei  dwaande hâlde yn in j ier  yn fûgelf lecht foarby.  Spit ich
genôch kin ik  dat net al legearre mei  j im diele mar it  hie best  ni jsgierr ich west om dy
al legearre te besjen en ik hienet fol le  wurk fan in j ierferslach hân!  Mar it  is  net oars .
Hj irûnder op haadl inen de aktiviteiten yn ús wacht.

J imme si l le  it  a l legearre noch wol  witte :  fer l ine j ier  is  der gj in j iergearkomste west
fanwege bekende redenen.  En hoe komt it  dit  j ier  ?  Soe it  kinne yn maart  as hâlde
lock-down en Omikron ús noch altyd thüs ?  En kin it  jubi leum dizze kear wol  f ierd
wurde sa as we it  foar eagen ha? Op it  stuit  dat  ik  begj in mei  dit  oersjoch is  der noch
in protte ûndúdlik mar we hâlde moed:  wa wit  en s jocht de wrâld der oer in pear
moannen wat f leuriger út .

JILDSAKEN
Sa as j imme lêze kinne yn it
f inansjeel  oersjoch kinne we
aardich rûnkomme / lykhâlde.
It  j i ld  foar ús jubi leum ha we
byelkoar krigen út  bydragen
fan al lerhande fûnsen en
ynstânsjes.  

De Rabo Club Support  aksje
smiet € 750.-  op.  Al  mei  al
l iket  it  net sa mâl .
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AAISYKJEN EN NEISOARCH

Jeep Bakker en Teade de Boer fûnen op 17 maart  it  earste aai  fan de wacht.
It  earste jeugdaai  waard fûn troch Hil le  van der Valk op 18 maart .
De appgroep “ it  lân yn” hat t ige foldien!  Ferskate kearen ha groepen neisoargers
meiinoar it  lân yn west.
Bisûnder:  Ien fan ús boeren skuorde al le  damen út ‘e  feart  om predaasje ts j in te
gean!
Getal len yn de notulen fan 7 juny :  l j ip  53,  skries 194,  strânl j ip 63 ,  t j i rk 48.
Ek fan 7 juny :  by de alarmtel l ingen wurde der mear fûgels  teld dan der briedpearen
wiene.
 De piken dy’t  r inge binne wiene knap swierder as it  j ier  dêr foar.
De neisoarch-borrel  wie in t ige s lagge ôfsluting fan it  br iedskoft .
We binne wiis  mei  de goede kontakten mei  ús boeren !

It  wie in bêst  j ier  dizze kear.  Troch ferskate redenen wiene der in soad aaien en in
protte jongen binne grut wurden.  In pear punten :

Koartsein:  in  goed fûgel j ier  yn ús wacht.  Wol moat sein wurde dat dit  haadsaakl ik j i ldt
foar de topstikken binnen ús wacht.  Spit igernôch binne der ek hoeken by,  wêr’t  eins
gj in fûgels  s itte.  Teade hat j im sa goed mooglik op ‘e  hichte hâlden wat der spi le ,  op
facebook,  yn Diggelf joer en yn ni jsbrieven.  



BRIEDPEAREN

JUBILEUMPROJEKTEN 

Kultuurprojekt:  In project  fan 7 dagen yn in soarte fan “glêzen hûs”,  wêr't  we
oandacht freegje foar de efterútgong fan de greidefûgels .  
Skoalprojekt:  Ekskurzjes,  gastlessen en keunstprojekten mei  de beide
skoal len.
Sosjaal  projekt:  Ferbining  mei  ferskate groepen út it  doarp,  ûnder oaren
Tywerthiem, De Mik en bewenners fan Nij  Stapert  en Nij  Walpert .
Natoerprojekten:  Briedplateaus foar strânl j ippen,  fûgelhús,  einekuorren,
wetterpompen.  As it  goed is  hawwe j im der fêst  al  wat mei  meikrigen.

Wat yn 2021 wêze soe,  s lagge net.  Lokkich yn 2022 in ni je  kâns.  Sa as it  no st iet
geane de aktiviteiten rûn it  75-j ierr ich jubi leum troch!   De tariedingskommisje is
drok dwaande om it  thema “Oer de râne fan de t i id”  f ierder út  te rôl jen.  Op 1 en 2
apri l  s i l  de iepening plakfine earne yn ‘e  Súdhoeke.  Ankerpunten binne û.o.  :  

AKTIVITEITEN EN MEAR
De ni je  strampels  foar de einekuorren foldogge bêst .  
It  snoekfiskjen foar de jongerein û. l . f .  Andries Wiersma wie wer in
sukses!       
De swellemuorre is  wer klear  makke foar besite.  We binne beni jd hoe
as it  dit  j ier  gean si l  mei  de oantal len.  Ferl ine j ier  wiene der gâns
minder as yn 2020.  
Der binne it  ôfrûne j ier  sa’n 15 st ienmurden fongen.  Op dit  stuit  ( fanôf
mids des.  2021)  binne dat der al  wer 10.  
As al les s lagget dogge we dit  j ier  ek wat oan in “uit je”  foar ús leden.  
It  hoe en wat – en as it  trochgean kin – komme j im dan wol  te hearren.
Folgje ús wacht f ia  ús website,  facebook,  ni jsbrieven en Diggelf joer!

BISÛNDER KADO
Om hj ir  dochs te neamen:  In
bisûnder kado foar it  jubi leum
krigen we fan Murk Nijdam :
hy skonk de wacht in
greidefûgeldrône !  In
prachtich kado wêr’t  we t ige
wiis  mei  binne en we ús
foardiel  mei  dwaan kinne yn
relaasje mei  de greidefûgels .

Vi if  ni je  pi loaten si l le
opl ieden wurde.  

SLOTWURD
It  falt  net ta om al les wat der
yn in j ier  bard op 2 A4-kes
del  te skriuwen.  As ik  dit
ferslach nei lês is  in  protte
“puntsgewijs”  noteard.  Dochs
foldocht it  ús goed om it  op
dizze wize te dwaan :  fan te
foaren rûnstjoere nei  de
leden en net mear foarlêze op
de j iergearkomste.  Sa is  der
op dy gearkomste mear t i id
foar wat faak de haadsaak is  :
de gastsprekker.

Skriuwer Jan van Asselt

53 Broedparen

Veel  kuikens vl iegvlug
geworden.  

194 Broedparen

Sti jging in aantal
broedparen en veel
kuikens vl iegvlug
geworden,  een topjaar!

63 Broedparen

Sti jging in broedparen
en meerdere
vl iegvlugge kuikens
per broedpaar.  

48 Broedparen

Sti jging in broedparen
en posit ieve
alarmtel l ing.  
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