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BESTJOERSSAKEN
Dit j ier  ha we farsk f j i ld-bloed yn
it  bestjoer krigen.  Jan Eric
Valkema en Jan van Asselt  swaaie
ôf.  Beide hearen kinne grutsk
wêze op harren bi jdrage de
ôfrûne j ierren.  Se s lute ôf  yn in
jubi leumjier ,  we gean der fanút
dat we de hearen noch faak tsj in
komme yn't  f j i ld ,  op str j itte as op
gearkomstem. 

Pieter  Groenveld en Jan Friso
Bruinsma bin de ni je
bestjoersleden.  Jan Friso set  in
famylje tradysje troch,  soan fan
ús ere-l id Wybren Bruinsma.
Pieter  Groenveld is  a l  j ierren
belutsen bi j  i t  snoekfiskjen,  die
op de eftergrûn ek al  in  soad foar
it  jubi leumprojekt.  Moai  dat  we
dizze mannen bine kinne!

YNLIEDING
Voor het eerst  in  de geschiedenis  is  er  door de gemeente Súdwest-Fryslân een
erepenning van verdienste uitgereikt .  En wel  aan onze Vogelwacht,  wat een eer.  De
vogelwacht kri jgt  de penning voor al  het werk dat ze verr icht op het gebied van
voorl ichting en projecten waarbi j  natuur,  cultuur en inclusiviteit  worden
gecombineerd.  Volgens de gemeente vervult  de vogelwacht ook een vernieuwende
maatschappel i jke rol  in  Wommels en in de regio.  Burgemeester Jannewietske de Vries
is  er  trots op dat een Vogelwacht een jubi leumproject  als  'Oer de râne fan de t i id '
real iseert  en wij  z i jn  dat ook!
De erepenning is  een optelsom van vele werkzaamheden,  resultaten,  verbindende
projecten en inzet van met name vri jwi l l igers.  In het veld,  maar ook in al le  andere
init iateven waar de vogelwacht 75 plus 1 jaar  bi j  betrokken is  geweest.  Daarvoor een
grote dank aan een ieder die hier  een steen,  of  steentje,  aan heeft  bi jgedragen.  

JILDSAKEN
De ponghâlde kin grutsk wêze,
we ha noch nea sa fol le  op de
bank han.  It  byld fertekent
wat,  om't  we ek bedragen
stean ha we noch útjouwe foar
it  jubi leumprojekt.  

De Rabo Club Support  aksje
smiet € 932.-  op.  Moai  wat
stipe foar ynsektenhotels .  
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AAISYKJEN EN NEISOARCH

Jelmer Brouwer syn namme stiet  yn de beker,  op 21 maart  fûn hy it  earste aai  yn it
lân fan Murk Nijdam. 
It  earste jeugdaai  waard fûn troch Nienke en Wiebe Bonnema op 22 maart ,  by heit
yn't  lân,  moaier  kin it  net.
As ûnderdiel  fan de neisoarch bin de ni je  pi loaten opl ieden dy't  mei  de
greidefûgeldrone f leane si l le .  Chris  Postma,  J itze van der Berg en Tim Meindertsma.
Se ha meardere kearen f lein en mei  in soad nocht en goeie resultaten.
De neisoarchborrel  ha we dit  j ier  oerslein,  we ha al  genôch aktiviteiten dien.

It  wie in wiksel jend j ier  dizze kear.  Skries en Tsj irk dienen it  goed,  mar de l j ip  en
strânl j ip hienen it  dreech :



BRIEDPEAREN

UITJES
In het jubi leumjaar z i jn er  voor de leden twee uit jes georganiseerd,  een boottocht
op de Alde Feannen en een excursie naar Gruttoland,  Murk Nijdam. Beide uit jes
waren geslaagd en de deelname was goed te noemen.  Jong en oud heeft
deelgenomen.  In de Alde Feannen werd het nest  van de Zeearend gespot,  bi j
Gruttoland werd er  afgepi lst  met een "Skriezebierke".  

BROEDPLATEAUS SCHOLEKSTER
Voor het eerst  z i jn er  in  2022 broedplateaus gemaakt en geplaatst .  Jeep
Bakker is  aan het lassen geweest en heeft  een zestal  gemaakt.  Op één van
de zes broedplateaus is  een scholekster  paar gaan broeden.  De plateaus
zi jn in de s loot geplaatst ,  zodat er  weinig kans is  voor grondpredatoren.
Het legsel  is  helaas wel  verloren gegaan,  de oorzaak is  onbekend.  2023 is
het Jaar  van de Scholekster ,  wie weet is  dit  een mooie aanleiding om meer
broedplateaus voor de 'Bonte Piet '  te plaatsen.  

Foar it  earst  s iet  der dit  j ier
in pearke sânsweltsjes te
brieden foar de Swellecam.
Foar Jan Eric  in moai
ôfskiedskado as bestjoersl id.  

SNOEKFISKJEN
Nei dik ts ien j ier  wie dit
Andries syn lêste j ier  as
organisator,  Jan Friso en
Pieter  s i l le  syn taken
oernimme. Syn soan Melle
Wiersma hie de langste snoek
oan de heak,  85 sentimeter.  

De opkomst wie dit  j ier  wer
fantastysk,  wat in bern!  
Tamme Smit  wie der fansels
wer by en der is  goed fongen.
Nei  ôfr in in hapke en drankje
yn de ni je  party t inten en
steantafels .   

35 Broedparen

Weinig kuikens
vl iegvlug geworden.  

127 Broedparen

Veel  minder
broedparen,  wel  veel
kuikens die vl iegvlug
zi jn geworden.

53 Broedparen

Enige grote kuikens
gezien bi j  Henk
Ebbinge in de tuin
nabi j  Skrok.  

32 Broedparen

Net als  de grutto
minder broedparen,
maar redel i jk  veel
alarm t i jdens de
tel l ingen.  

SWELLECAM



SOCIALE PROJECTEN
De creatieve commissie is  de motor geweest voor de st i j lvol le  en subtiele
inrichting van het glazen verbl i j f .  Daarnaast  heeft  deze commissie een diversiteit
aan Wommelser bewoners aan het jubi leumproject  verbonden.  Bewoners van Nij
Stapert  en Nij  Walpert  hebben sokken gebreid voor de deelnemers,  hebben met
een zeefdruk boekenleggers gemaakt.  Cl iënten van De Mik en Tywerthiem zi jn
aan de s lag geweest met een grutto-kunstwerk.  Daarnaast  z i jn er  een aantal
Wommelsers in het zonnetje gezet omdat zi j  een veerkrachtige bi jdrage leveren
aan het dorp.  
Samen met de beide scholen zi jn er  gastlessen geweest van O.C.  Hooymijer ,  een
geniale kunstenaar die z i jn levenswerk maakt van niet-bestaande vogels .  Samen
met de leerl ingen zi jn er  meer dan 100 nieuwe vogelsoorten van Skrok ontdekt,
wat een feest  om de fantasie de vri je  loop te laten gaan.  Eveneens zi jn er
gastlessen gegeven over weidevogels ,  vogelhuisjes gemaakt en kwamen Lida
Dijkstra en Jochem Myer voorlezen op school .  

AFSLUITENDE AVONDWANDELING
De jubi leumweek 75 plus 1 is  afgesloten met een avondwandel ing door de
weilanden rondom Wommels.  Gedurende de wandel ing zi jn de
kunstwerken,  gedichten en l iederen getoond aan het publ iek.  De sfeervol
verl ichte route,  met prachtig uitgel ichte boerderi jen eindigde na een
kippenvel  optreden van Wiebe Kaspers in de boerderi j  van Murk Nijdam.
Gastvri j  werd iedereen weer ontvangen,  voorzien van een hapje en een
drankje en aansluitend met een taxi-busje weer naar Wommels gebracht.
Een unieke afsluit ing,  van een uniek jubi leumjaar.  

JUBILEUMWEEK - GLAZEN HUIS PROJECTTEAM
Het glazen huis  project  is
ontstaan op de schouders van
Wybren Jorr itsma,  Tsjeard
Hofstra,  Ate de Boer,  Aart
Laferte en Teade de Boer.  Twee
jaar lang hebben zi j  dit  project
vorm mogen geven,  met een
magistraal  eindresultaat .  Heren
dank voor deze inzet,  creativiteit
en draagkracht!

CREATIEVE
COMMISSIE
Op de achtergrond is  het deze
commissie geweest die veel
werk verzet heeft .  Over de
inrichting van het glazen huis ,
de vormgeving van de
kunstwerken van Tywerthiem
en het begeleiden van de
sociale projecten.  De
creatieve commissie bestond
in 2022 uit  Roos Strubbe,  Rixt
Walda,  Janneke de Boer.  Elk
detai l  is  dr ie keer besproken,
met een verbluffend
eindresultaat .  Dames,  dank
voor jul l ie  betrokkenheid,
creativiteit  en
doorzettingsvermogen tot in
de late uurtjes om het project
tot in de detai ls  een succes te
maken.  Chapeau!

NALATENSCHAP
Het kunstwerk van Marten
Winters zal  de komende jaren
een prominente plek bl i jven
kri jgen in de Greidhoeke.  Er  l igt
een voorstel  om per kwartaal
een andere locatie te zoeken en
in gesprek te gaan met de lokale
bewoners of  landeigenaren.
Verschi l lende fotograven zul len
deze personen portretteren.  Zo
bl i j ft  het verhaal  van "Oer de
râne fan de t i id"  actueel .  
Het gedicht van Elmar Kuiper
kri jgt  een prominente plek aan
De Slachte met een bankje erbi j .
Zo kan een ieder rustig genieten
van de omgeving,  mijmerend
over ' It  jokje' .  
Op een brugleuning in de
Súdhoeke heeft  Pieteke de Boer
haar gedicht voor eeuwig een
plek gekregen.  Sta hier  eens st i l ,
lees het gedicht en verwonder.  

Een glazen huis  boven de Slachte,  lokale kunstenaars,  dichters,  wetenschapper op
wereldniveau en bekende Nederlanders.  Een divers gezelschap die terug keek op
de t i jd die is  geweest,  de t i jd die is ,  de t i jd die gaat komen.  Niemand minder dan
Jochem Myjer,  grutto fanaat,  verbleef 24 uur in het glazen verbl i j f  en haalde de
landel i jke pers zoals  J inek en Radio 538.  
Een week waarin tegenpolen elkaar ontmoetten,  wetenschapper Theunis  Piersma
die in gesprek is  geweest met LTO Noord voorman Jan Teade Kooistra.  Ruben
Smit,  maker van de Gruttofi lm,  die een podcast maakte met Jochem Myjer.
Pieteke de Boer die halverwege de nacht verhuisde naar een rustiger verbl i j f  en
Wiebe Kaspers die z ich l iet  inspireren voor een prachtig l ied.  



FINANSJEEL JIERFERSLACH



2022 YN BYLD


