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Vandaag, 5 februari 2021, hebben we na jaren een echte winter in 
het vooruitzicht. In deze sombere Corona-tijd word je blij van deze 
voorspelling. Een wit winterlandschap, mooie wandelingen of 
schaatsplezier in onze omgeving. Het is leuk om naast de nationale 
vogelteldag ook eens vaker te kijken welke vogels je om je huis kunt 
spotten. 
Op dit moment zitten er veel ganzen hier in het veld: kolganzen en 
grauwe ganzen. Veel smienten, 1 aalscholver, 1 grote zilverreiger 
(vaste bezoeker), meerkoeten en waterhoentjes. 
Om huis: huismussen, heggenmussen, ringmussen, spreeuwen, 
merels, koolmezen, pimpelmezen, 2 roodborstjes, staartmezen in 
groepjes, grote bonte specht, vinkjes, 2 holenduiven en 2 houtdui-
ven. 
Bijzondere meldingen kunnen aan ons doorgegeven worden. Daar 
de Fjildrop maar 2 x per jaar uitkomt is het leuk om meldingen, 
eventueel met foto op de fugelwachtsite te laten zetten. Ga daar-
voor naar http://fugelwacht-trynwalden.nl/contact, of mail met Hans 
Dijkstra en/of Pyt van de Polder. 
Om het contact met de leden digitaal beter te laten verlopen, en om 
daarvoor als lid toestemming te geven, is er een invulformulier op 
bladzijde 7 opgenomen. U kunt dit formulier ook vinden op http://
fugelwacht-trynwalden.nl/ledengegevens 

De kopij voor het hjerstnûmer 2021 dient vóór 20 september 2021 ingeleverd te worden! 
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Geen ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen! 
Rein Hagenaars 

Bestuursjaarverslag Fûgelwacht Trynwâlden 2020 
Harke Heida 

In verband met de Corona maatregelen kunnen er voorlopig geen ledenvergaderingen en bestuurs-
vergaderingen gehouden worden. In deze Fjildrop is een aparte procedure opgenomen hoe het be-
stuur om wil gaan met deze situatie. Ik verwijs daar kortheidshalve naar. Verder is het natuurlijk jam-
mer dat we elkaar niet fysiek kunnen zien en spreken. Daarom wil het bestuur ook kijken of we de 
andere manieren, om met elkaar te communiceren, kunnen verbeteren. Ook dat wordt verderop in 
deze Fjildrop uiteengezet.  
Ik hoop voor iedereen dat we verderop in dit jaar het licht weer op groen kunnen zetten zodat we als-
nog een ledenvergadering kunnen houden! U wordt daar dan vanzelfsprekend tijdig over geïnfor-
meerd. 

Inleiding 
Het afgelopen jaar 2020 was als gevolg van de corona-maatregelen een bijzonder jaar. Veel activi-
teiten, waaronder de beide geplande ledenvergaderingen konden niet doorgaan. Dat betekende ook 
dat het bestuur besluiten moest nemen, bij voorbeeld over de benoeming van bestuursleden en de 
goedkeuring van jaarstukken, die eigenlijk door de ledenvergadering genomen moesten worden. Het 
bestuur heeft dat opgelost door de leden de gelegenheid te geven bezwaar te maken tegen deze 
besluiten. Gelukkig heeft niemand bezwaar gemaakt.  
Doordat veel niet doorging, is dit jaarverslag beknopt. 
 
Activiteiten 
Bijna alle activiteiten, zoals de excursies zijn niet doorgegaan. De koekactie nog wel, die voor 2021 
is vervallen.  
Een aantal jeugdactiviteiten heeft nog wel plaatsgevonden. Zo was er in november een geslaagde 
actie met paddenstoelen zoeken. Verder is het plan opgevat om in 2021 samen met welzijnsorgani-
satie KEaRN een aantal activiteiten te organiseren, zodra de corona situatie dat toelaat. 
 
Ledenbijeenkomsten 
Op 5 maart was de nazorgbijeenkomst in café Moarkswâl. Deze avond was goed bezocht. De wacht 
beschikt over ongeveer 66 nazorgers, waarvan er 16 de app gebruiken. Tijdens de avond werd ook 
een toelichting gegeven op het gebruik van de drone.  
De beide ledenvergaderingen in het voorjaar en het najaar zijn afgelast. De noodzakelijke besluiten 
zijn via een schriftelijke procedure 
genomen.  
 
Website 
De website van de Fûgelwacht is 
afgelopen jaar goed bijgewerkt, met 
regelmatig nieuwe stukjes. Zoals 
over de wisseling van het voorzitter-
schap, waarover een filmpje online is 
gezet. Het resultaat daarvan is terug 
te zien in het aantal bezoekers.  
 
Bestuur 
Het bestuur heeft, met inachtneming 
van de corona voorschriften, 6 keer 
vergaderd. We zijn blij dat Rein Hagenaars het voorzitterschap op zich heeft willen nemen. De be-
stuurssamenstelling in 2020 was als volgt.  

  

Naam Aftr./herk Naam Aftr./herk 

Rein Hagenaars, voorzitter 2023 Gert Jan de Vries, nazorg  2023 

Harke Heida, secretaris 2023 Corrie Brandsma, Fjildrop 2022 

Geert Dijkstra, penningmeester 2022 Hans Dijkstra, website  

Pyt van de Polder, jeugd en broedzorg    
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Procedure wegens bijzondere (Corona) omstandigheden 
Rein Hagenaars 

Waarom nodig? 
Vanwege de Corona maatregelen die in 2020 en begin 2021 van kracht waren en nog zijn, kun-
nen er geen bestuurs- en ledenvergaderingen gehouden worden. In de statuten is nooit voorzien 
in dergelijke situaties. In de statuten is (nog) geen hardheidsclausule opgenomen die het mogelijk 
maakt, als er sprake is van dergelijke bijzondere omstandigheden om toch besluiten te kunnen 
nemen die voor de vereniging nodig (kunnen) zijn. Daarbij kan het bijvoorbeeld om de volgende 
zaken gaan: 
A. Wijziging van het huishoudelijk reglement door de Algemene Vergadering (is nu niet aan de   
 orde) 
B. Benoeming van bestuursleden in de jaarvergadering (formeel moeten de voorzitter en de 
 secretaris nog benoemd worden in de eerstvolgende ledenvergadering) 
C. Vaststelling contributie door de Algemene Vergadering (speelt momenteel niet) 
D. Alle zaken waarin het Huishoudelijk Reglement, de Statuten en de wet niet in voorzien, moe-

ten beslissingen genomen worden door de Algemene vergadering. 
  
Omdat de fysieke vergaderingen vooralsnog niet gehouden kunnen worden ontstaat er dus een 
probleem. Om dat op te kunnen lossen moet er een alternatieve besluitvorming worden gevolgd. 
Het bestuur kiest daarom, pragmatisch voor de volgende werkwijze: 
• Het bestuur draagt er zorg voor dat de te beslissen punten en bijbehorende stukken in de 

Fjildrop en op de website worden gepubliceerd.  
• De leden krijgen 2 weken de tijd om aan het bestuur aan te geven als met het met een voor-

genomen besluit niet eens is. Dat moet gemotiveerd per email of schriftelijk of per normale 
post gebeuren.  

• Het bestuur beraadt zich na de genoemde 2 weken over de binnengekomen reacties en 
neemt vervolgens een definitief besluit. De leden die een reactie hebben gestuurd krijgen 
persoonlijk een schriftelijk antwoord van het bestuur. 

• Het definitieve besluit wordt op de website gepubliceerd alsmede in de eerstvolgende  
• Fjildrop daarna.  
• Het bestuur zal nagaan of en op welke wijze het huishoudelijk reglement en/of de statuten 

aangepast moeten worden. 

Digitale verbinding met onze leden 
Rein Hagenaars 

Inleiding. 
Tijdens de bestuursvergadering van 3 december 2020 heeft het bestuur het plan opgevat om 
naast de papieren informatie middels de Fjildrop en de mondelinge informatie via de ledenverga-
deringen ook te kijken of we de hedendaagse digitale mogelijkheden zouden kunnen benutten om 
het contact met onze leden verder te verbeteren.  
Welke digitale mogelijkheden zijn er en waar zijn ze voor te gebruiken? 
Sociale media: 
Email.  
Veel gebruikte manier om berichten te versturen, waarbij je plaatjes kunt invoegen en bijlages 
kunt toevoegen. Als het bericht “te groot” wordt gaat het verzenden niet. Wordt ook bij Fûgelwacht 
Trynwâlden natuurlijk al gebruikt. 
Whatsapp.  
Veel gebruikte manier om met een of meerdere mensen tegelijk te communiceren. Dat kan met 
een gemaximeerd aantal tekens per bericht, maar ook met filmpjes, foto’s etc. Je kunt binnen 
Whatsapp groepen maken met wie je informatie wilt delen. Naast het berichten, foto’s en korte 
filmpjes uitwisselen kun je er ook mee videobellen (beeld en geluid) 
Facebook.  
Veel mensen en bedrijven hebben al een account.  
Website.  
Heeft Fûgelwacht Trynwâlden al. Ook kun je op andere websites een link naar de eigen website 
(laten) maken waardoor mensen je makkelijk kunnen vinden. (vervolg op blz. 6) 
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Instagram. 
 Is een website om digitale foto’s en video’s uit te wisselen tot 60 seconden. Je kunt aangeven wie 
je filmpjes etc. mag zien. Je kunt er ook mee videobellen. 
Linkedin.  
Is een app vooral gericht op de zakelijke wereld en het netwerken daarbinnen.  
Youtube.  
Kanaal op internet waar je filmpjes kunt publiceren. Ook Fûgelwacht Trynwâlden heeft dat een 
aantal keren gedaan. Je kunt je abonneren op bepaalde accounts zodat je daar steeds over wordt 
geïnformeerd. 
Twitter. 
 De laatste jaren vooral bekend van Donald T. Wordt vaak gebruikt voor het publiceren van korte 
berichten. Mensen kunnen een Twitteraar volgen en berichten “liken” of “disliken” etc. 
Snapchat.  
Je kunt er makkelijk foto’s mee versturen naar vrienden etc. Vooral de functie dat foto’s binnen 10 
seconden weer verdwijnen was een belangrijk en werd later gekopieerd door Instagram. Snapchat 
kun je alleen op een smartphone gebruiken. 
TikTok. 
 Vooral onder de jeugd populair om filmpjes van je zelf te maken met een dansje en muziek.  

 
Afweging van de verschillende mogelijkheden.  
Allereerst is het van belang er rekening mee te houden dat niet ieder lid een “smartphone” en/of 
internet heeft. Dat betekent dat de digitale communicatiemiddelen vooralsnog niet in de 
plaats kunnen komen van de nu gebruikte middelen, maar in aanvulling op. Ook moet het ver-
zamelen van gegevens zorgvuldig gebeuren in het kader van de Privacywetgeving.  
 
Voor Fûgelwacht Trynwâlden zijn enkele aanvullende mogelijkheden interessant: 
 
Whatsapp:  
er is reeds een groep aangemaakt onder de naam “Fûgelwacht Trynwâlden”. Daar zijn de leden 
van het bestuur “lid” van. Dat betekent dat de bestuursleden het kunnen gebruiken om met elkaar 
te communiceren: elkaar berichten sturen, foto’s, filmpjes en je kunt ermee met elkaar videobel-
len. Deze app werkt alleen op een smartphone. Omdat tegenwoordig veel mensen zo’n telefoon 
hebben is het een prima optie. Naast de WhatsApp voor het bestuur zou er ook gekozen kunnen 
worden voor het aanmaken van een groep voor alle leden van Fûgelwacht Trynwâlden die dat 
zouden willen. Je kunt dan snel met die mensen communiceren, vragen uitzetten en uitnodigin-
gen en informatie over bijeenkomsten uitwisselen. Feit is dat met name jongere mensen websites 
niet meer zo vaak gebruiken. Of er nieuws op de website staat weet je alleen maar als je zelf naar 
de website gaat kijken. Je moet zelf actief kijken of er “nieuws” is. Bij WhatsApp krijg je daar actie-
ve meldingen over.  
 
Email:  
alhoewel veel mensen tegenwoordig een emailadres hebben, beschikken we daar als vereniging 
niet (altijd) over. Het zou heel handig als we die wel zouden hebben. Makkelijk om snel aan leden 
een bericht te sturen en met groepjes te communiceren.  
De overige mogelijkheden kunnen interessant zijn, maar het is verstandig niet te veel in één keer 
te willen. Daarom dus eerst maar kijken hoever we kunnen komen met emailadressen en telefoon-
nummers en postadressen. In deze Fjildrop treft u nadere informatie over het doorgeven van uw 
telefoonnummer, adres en emailadres. Uiteraard is dat geen verplichting maar wel heel handig om 
de communicatie met de leden en tussen de leden te verbeteren. 
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Beste leden van de Fûgelwacht Trynwâlden 

Door de Corona maatregelen is het voor vele verenigingen en dus ook voor de Fûgelwacht 
Trynwâlden lastig om het contact met de leden te onderhouden. De bestuursvergaderingen en de 
ledenvergaderingen zijn eigenlijk niet meer verantwoord te houden. Om toch in contact met elkaar 
te blijven hebben we natuurlijk nog ons mooie blad Fjildrop en de prachtige website, maar die 
kennen ook hun beperkingen. De Fjildrop komt slechts enkele keren per jaar uit en wordt in papie-
ren vorm rondgebracht, wat ook kosten met zich meebrengt. De website is goed gevuld en actu-
eel, maar niet iedereen denkt er aan daar regelmatig te kijken of er nieuwtjes of activiteiten zijn. 
Binnen het bestuur hebben we daarom bedacht dat het mooi zou zijn als we van de leden hun 
mobiele telefoonnummer zouden hebben en hun emailadres. Natuurlijk alleen als men dat aan 
ons wil geven. Maar met die gegevens kunnen wij veel sneller en goedkoop met u communiceren. 
Dat houdt in e-mailtjes versturen en zo mogelijk een Whatsapp-groep maken van alle leden van 
de Fûgelwacht Trynwâlden. Als er dan een activiteit wordt georganiseerd of informatie moet wor-
den gedeeld kan dat heel eenvoudig. Voordeel is ook dat je dan als ontvanger actief in je berich-
ten of email ziet dat er “nieuws” is. Het bestuur heeft ook uitgebreid stil gestaan bij het feit dat niet 
alle leden over email of een mobiele telefoon beschikken. Daarom zal de normale bezorging van 
de Fjildrop ook gewoon in papieren vorm blijven bestaan, tenzij men zelf aangeeft dat een digitale 
versie volstaat. Nogmaals het is aan de leden om die keus te maken. Ook het doorgeven van 
emailadres en mobiele telefoonnummer is niet verplicht maar biedt u en het bestuur wel voorde-
len. Wij zullen overigens zorgvuldig omgaan met de verstrekte gegevens, geheel conform de pri-
vacy wetgeving. 
U kunt de gevraagde gegevens via een e-mailbericht doorgeven via: www.fugelwacht-
trynwalden.nl/ledengegevens. Dat kan ook via de gewone post per adres van de penningmees-
ter: Gytsjerksterhoeke 32; 9061 AX Gytsjerk. 

 
Naam:   ……………………….. 
 
Straat:   ……………………….  

Huisnummer:   ……………………….. 

Postcode:   ……………………….. 

Plaats:   ……………………….. 

Mobiele telefoon:  ……………………….. 

Emailadres:  ……………………….. 

 

Hierbij geef ik als lid van Fûgelwacht Trynwâlden toestemming aan het bestuur van de Fûgel-
wacht Trynwâlden om de verstrekte gegevens te gebruiken ten behoeve van de communicatie 
met de leden. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.  

 

Datum:   …………………………………….. 

 

Handtekening:  ………………………… 
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De Haven 1 
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Op 18-9-2020 hadden Pyt, Corrie en Harke een gesprek met Alie Klompmaker van KEaRN over 
mogelijkheden om de schooljeugd in de Trynwâlden meer bij het werk van de Fûgelwacht te be-
trekken door regelmatig activiteiten te organiseren. Alie vertelde daarbij dat KEaRN vanaf novem-
ber de beschikking krijgt over een oude SRV-bus die is verbouwd en die voor allerlei activiteiten 
kan worden gebruikt, zowel knutselactiviteiten als voorlichting. KEaRN is verder graag bereid acti-
viteiten van ons te ondersteunen door daar via hun kanalen bekendheid aan te geven. We spra-
ken af dat wij een concept-plan zouden maken. 
 
Inmiddels hebben de corona-ontwikkelingen nogal roet in het eten gegooid. De concrete data die 
we hadden gepland voor allerlei activiteiten gaan natuurlijk schuiven. Hieronder volgen enkele al-
gemene punten die van belang zijn en daarna de concrete activiteiten die we zouden willen onder-
nemen, maar zonder data.  
 
Algemeen 
We willen iedere maand een activiteit, op dezelfde dag/tijd. Daarvoor hebben we de donderdag-
middag geprikt, in principe van 15.00 -16.30. De basisscholen zijn vanaf 14.00 u vrij.  
We willen de activiteiten zoveel mogelijk op min of meer centrale plekken in de Trynwâlden orga-
niseren. Dat maakt het brengen/halen van de kinderen gemakkelijker. 
We willen graag onze eigen jeugdleden hierbij betrekken. Pyt heeft namen/adressen en zal ze 
t.z.t. informeren.  
We hebben geen idee hoeveel belangstelling hiervoor zal bestaan. Het lijkt ons de moeite waard 
om het gewoon maar een jaar te doen. Publiciteit is wel belangrijk, maar kan ook heel positief voor 
de Fûgelwacht als zodanig zijn.  
 
 
Activiteiten 
 

Thema: nestkastjes timmeren (in de bus) 
Locatie: Stania State (grote parkeerterrein) 
 

Thema: wintervogels, eerst toelichting in de bus met plaatjes, daarna het bos in. 
Locatie: Stania State (grote parkeerterrein) 
 

Thema: weidevogels 
Locatie: Trijntje Feenstra, Wynzerdyk. Idee is dat we bij Trijntje in de schuur verzamelen, toelich-
ting geven en daarna naar de plasdras wandelen, hiervoor geen bus nodig.  
 

Thema: weidevogels, jonge boerderijdieren. 
Locatie: Bûtenfjild, bij Hessel Boersma (plasdras, lammetjes etc.) evt. polsstokken mee. Hiervoor 
geen bus nodig.  
 

Thema: het leven in de sloot, visjes, kikkertjes etc. 
Locatie: Pyt zoekt nog geschikte locatie. Hiervoor wel de bus gebruiken, o.a. als verzamelpunt, 
om voorlichting te geven etc.  
 

Thema: Vogelherkenning 
Locatie: Rode Singel, hoek Zevenhuizen. Eerst de theorie in de bus, daarna het bos/veld in. Dus 
wel de bus gebruiken.  

Concept-plan jeugdwerk Fûgelwacht Trynwâlden 2021 
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Inkomsten  

Omschrijving Begroting 2020 Rekening 2020 Begroting 2021 

1.  Saldo rekening courant 2.227,00  2.227,58 3788,00  

     Saldo excursie rekening 1563,00 1563,00  

2.  Saldo spaarrekening 3.541,00  3.541,00 3.541,00  

3.  Contributies 2.500,00  2774,00 2600,00  

4.  Excursie Müritz 2020 1935,00   

5.  Rente 0,30 0,35   

6.  Opbrengst verloting 300,00   150,00  

7.  Advertenties ‘Fjildrop’ 450,00  330,75  400,00  

8.  Koekactie 650,00  312,00 500,00  

9.  Diversen 1.500,00  2.998,13 1.500,00  

Totaal 14.666,30  13.746,81 12.479,00 

 

 Uitgaven 

Omschrijving Begroting 2020 Rekening 2020 Begroting 2021 

1.  Secretariaat 150,00  44309 200,00  

2.  Leden/Best. Vergadering 700,00  312,19 500,00  

3.  Nazorg/Nestkast/Ringact 300,00  997,52 400,00  

4.  Uitgave ‘Fjildrop’ 1.750,00  1898,22 1.850,00  

5.  Afdracht B.F.V.W. 950,00  945,00  945,00  

6.  Kosten verloting 150,00   100,00  

Kosten exc. Müritz 2020 3060,00 1.665,00  

7.  Attenties 300,00   250,00  

8.  Kosten Koekactie 200,00   250,00  

9.  Diversen 200,00  157,08 150,00  

10. Kosten afd. Jeugd 500,00   500,00  

     Saldo rekening courant 2.427,30 3787,71 3.793,00 

     Saldo excursie rekening 438,00    

     Saldo spaarrekening 3.541,00 3.541,00  3541,00 

Totaal 14.666,30 13.746,81 12.479,00 

Financieel overzicht 2020/2021 
Geert Dijkstra 
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Toelichting financieel overzicht 2020/2021 

Inkomsten: 
 
Ad. 3  Meer contributie ontvangen dan begroot, doordat een aantal leden meer betalen dan 
  de jaarlijkse contributie. 
Ad. 4  De renteopbrengst is minimaal, voor het komende jaar zal dit wel nihil zijn. 
Ad. 5  De opbrengst verloting is er helemaal niet geweest omdat er geen voorjaar- en na-
  jaarsvergaderingen geweest zijn i.v.m. de corona maatregelen. 
Ad. 6  De advertentie-inkomsten zijn minder dan begroot. 
Ad. 7  De opbrengst koekactie is de opbrengst van het voorgaande jaar, deze opbrengst is 
  in februari 2020 ontvangen. Voor 2021 hebben we geen koekactie gehouden,  
  dit ook i.v.m. de corona maatregelen. 
Ad. 8  Opbrengst diversen is flink hoger dan begroot, een groot bedrag binnengekomen van 
  de verkoop van de nestkasten € 810,--,  van Trynergie een bedrag van € 509,-- en 
  nog een flink bedrag voor de monitoring van de B.F.V.W 
 
Uitgaven: 
 
Ad. 1  De secretariaatskosten zijn fors hoger dan begroot, mede veroorzaakt door aankoop 
  van de acceptgirokaarten en contributies. 
Ad. 2  De kosten van leden en bestuursvergaderingen zijn flink lager, dan begroot,  
  veroorzaakt doordat er geen vergaderingen konden plaatsvinden. De kosten die  
  gemaakt zijn waren van de nazorgvergadering en kosten aftredende bestuursleden. 
Ad. 3  De kosten van nazorg en ringactiviteiten zijn ook flink lager dan begroot, dit zijn kos-
  ten gemaakt voor het maken van nestkasten en uitgaven van een wildcamera. 
Ad. 4  De kosten van de Fjildrop zijn fors hoger dan begroot mede veroorzaakt door de  
  hoge portokosten. 
Ad. 5  De afdracht BFVW is volgens begroting. 
Ad. 6  De kosten van de verloting zijn nihil i.v.m. het niet doorgaan van de vergaderingen. 
  Kosten Müritz 2020 is de terugbetaling aan de deelnemers van de excursie. 
Ad. 7  Attenties zijn ook nihil 
Ad. 8  De kosten diversen zijn de bankkosten 
Ad. 9  De kosten voor de jeugd zijn er dit jaar helemaal niet gemaakt. 
 
De kascommissie bestaat uit de heer K. Wijnstra en mevr. B. Kooistra, echter de controle heeft 
niet plaatsgevonden i.v.m. de coronamaatregelen. 
 
Opgemaakt door de penningmeester Geert Dijkstra 
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Troch dat de ûle drokte útbleaun hiene wy tiid foar it skjinmeitsjen fan de nêstkastkes yn de bos-
ken fan de Trynwâlden. Sadwaande hawwe wy no ek de resultaten fan besette en net besette 
kastkes. Hjir en dêr moatte in pear op nij ophong wurde en somtiden moatte der wer nûmers op 
de beammen setten wurde. 
Der is ek in nij plak bykaam om te kontrolearjen, dat binne 16 nêstkastkes by de folkstunen fan 
Gytsjerk. De Singelwrotters hiene kastkes ophongen en nûmers fan ús krigen. Klaas Bakker frege 
fan’t hjerst as wy ek tiid hiene om de nûmers by de kastkes te spikerjen en te sjen wat der yn sit-
ten hat. Dat hawwe wy dien, jeugdlid Jelle, syn mem, Klaas Bakker en ik. Jelle kin al goed klimme 
op de ljedder en hat alle nûmers netsjes te plak timmere. Hy en syn mem wiene der ek by yn de 
Heemstra State bosk mei Albert Visser en ik. Rein Hagenaars en ik hawwe tegearre Turkije en 
Grikelân bylâns west. By de Klinze en de Atsje bosk hawwe Albert en ik de boel neisjoen en skjin 
makke. 
 
 
 

 
 
Deze telling is handmatig uitgevoerd. Het kan digitaal met de smartphone 
via het systeem van de BFVW. 
Wij zoeken noch enthousiaste mensen die hiermee aan de slag willen en kunnen. 
 
It kommende jier sille der dochs gegevens yn brocht wurde moatte yn it registraasje systeem fan 
de BFVW fia in smartphone. Dêr is in lidmaatskip nûmer foar nedich om de persoan ta te stean 
om op de side fan de BFVW ynformaasje te setten. De rayonnen steane al yn it systeem, no de 
minsken noch dy’t it dwaan wolle. 

Overzicht nestkast resultaten 2020 

         

  KB FG AB TG MB HB totaal 

nest niet af. 5 0 0 0 0 0 5 

pimpelmees 2 0 0 1 1 5 9 

koolmees 2 4 3 1 2 4 16 

bezet gew. 20 3 12 15 7 16 73 

gekraag-
de .roodstaart 0 0 0 0 0 0 0 

boomkruiper 0 0 0 0 0 0 0 

boomklever 0 0 0 0 0 1 1 

ringmus 1 0 0 0 0 0 1 

huismus 0 0 0 0 0 0 0 

bonte vliegenvan-
ger 0 0 0 0 0 0 0 

spreeuw 0 0 0 0 0 0 0 

kast mist 0 0 0 0 0 0 0 

leeg 8 4 4 3 2 7 28 

ferlitten/ dea 0 0 0 0 0 0 0 

niet gecontroleerd 0 4 0 0 0 0 4 

totaal nestkasten 38 15 19 20 12 33 137 

Briedsoarch 
Pyt van de Polder 

KB= Klinze bos 
FG=Folkstún Gytsjerk 

AB= Atsje bos 
TG=Turkije Grikelân 
MB=Muneinster bosk 
HB=Heemstra bos 
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Yn neitins: Kees de Vries 
 
Nei in tiid fan sykte is ek ús âld-
lid Kees de Vries ferstoarn. Hij 
hat tige holpen yn de bried-
soarch troch oer de hûndert 
plestik nêstkastkes te meitsjen 
fan ôffal stikken plestik buis. 
Dizze kastkes kinne jierren mei. 
Yn de bosken fan de Trynwâl-
den komme jo se tsjin. 
Ek wie Kees belutsen by it ring-
jen en neisjen fan de goudûle 
nêstkastkes en reade wikel kas-
ten. Hy hâlde de wâldûle yn Sta-
nia State yn de gaten en hat 
holpen mei it ophingjen fan de 
nêstkastkes foar dizze ûle. By’t 
winter de roestbeamen opsykje en de hoarnûlen telle. 
Ek Kees sille wy misse. 
 
De ûle en wikel ringploech. 

Yn neitins: Johan Hellinga 
 
Troch in slimme sykte, dy’t mear as 5 jier duorre, is Johan Hellinga op 10 jannewaris 
ferstoarn. Johan hie in soad mei fûgels, as it no om greidefûgels gie as om ûlen, hy wie 
der altyd mei dwaande. By’t winter fûgels telle foar de fûgelatlas, de hoarnûlen telle yn 
de roestbeammen, jierren lang as neisoarger foar greidefûgels en letter mei te ringjen 
fan ûlen en reade wikels. Hy 
mocht dan graach in de auto op 
de efterbank sitte, dan kaam der 
sa no en dan in tûke opmerking 
fan efteren. It moaiste fûn hy de 
ritsjes by de wikelbakken fan it 
Wetterskip del by de seedyk tus-
ken Holwert en Lauwerseach 
Dêr mochten se him wol de hiele 
dei op in stoel op de seedyk sette 
om oer it waad út te sjen. 
It is der nea fan kaam. Troch syn 
sykte moast Johan faker ôfheakje 
om mei te gean. 
Wy sille syn humor en opmerkin-
gen misse. 
 
De ûle en wikel ringploech. 

Foto Jappie Seinstra: 
Johan mei fjildûle yn 
de Wiinser polder 

(Foto Hans Dijkstra:  
wâldûle bak yn Stania State 
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Sije Laverman ferstoarn. 
 
It is net ús gewoante om alle leden fan de fûgelwacht 
dy’t ferstjerre hjir te beneamen. Mar foar dizze mar-
kante man meitsje we graach in útsûndering. Nei in 
slimme sykte is Sije op 1 jannewaris 2021 ferstoarn. 
Hij mocht 68 jier wurde. We neame Sije hjir om’t er in 
trou ekskurzjegonger wie, dy yn it buske mei “de jon-
ges” (allegearre allang 50-plus) altiten in protte natu-
erbelibbing hie en ek in protte wille. Hij koe echt ge-
nietsje fan de reiskes en seach alwer út nei it folgjen-
de reiske. Wy, as oare ekskurzjegongers, ha him kin-
ne mocht as in gelykmoedige, altiten tige fleurige, 
man mei in goed sin. 
Corrie Brandsma is yn syn lêste dagen noch by him 
west. Doe wie der al slim siik. Mar as hja it oer de eks-
kurzjes en de fûgelwacht hie, dan fleure er wat op en 
it wie te sjen dat hy dêr ek moaie oantinkens oan hie. 
We winskje Harm en Gretha en fansels ek de oare 
famylje in soad sterkte ta mei it ferstjerren fan Sije. 
 
De ekskurjekommisje 

Gjin ekskurzjes 
Om begryplike oarsaken organisearje wy foarearst gjin ekskurzjes. Wol kinne jimme der sels op út 
mei 2-en tagelyk yn de auto. It is spitich, mar it is net oars. 
Mocht it no sa wêze dat we yn ein septimber/begjin oktober mear romte ha om wat te organisear-
jen, dan sille we sa gau as mooglik sjen of op priemmen te setten is. Dat is op himsels wol flot te 
dwaan, de akkommodaasje regelje stekt it wol krekt. 
As it wat wurdt dat sette we dat op de webside (www.fûgelwacht-trynwalden.nl). De ekskurzjegon-
gers fan de lêste kearen hearre streekrjocht fan ús. 

Fan de ekskurzjekommisje 
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Ulen en rôffûgels 

Pyt fan de Polder 

It wie in min ûlejier en in reedlik gewoan rôffûgel jier wat de briedsels oanbelange. 
Wy hawwe 8 jonge goudûlen ringe en 4 folwoeksen ûlen yn de kasten fûn en ringe. 
It doel wie om yn de winter perioade by de kasten lâns om te sjen wat der yn wennet mar troch 
corona is it der net fan kaam. Albert en ik hawwe mar in part dien. Yn Damwâld e.o. is der mear 
dien, dêr wiene Jeroen van Enk en ik der earder bylâns, dat koe noch krekt. Jeroen hat him oan-
meld as frijwilliger fan de Fûgelwacht Ikkerwâld e.o. en is assistint ringer wurden. Dêr bin ik wol 
bliid mei, hy wol graach en fynt it prachtich. 
Wat de goudûlen oanbelanget: der is eins noch neat te belibjen yn it fjild. Der binne amper ûlen te 
hearren op in inkelde balts rop fan in mantsje nei. Wat dêr by opfoel wie de rôp fan in wyfke, hja 
andere him. Dat hie ik noch net earder heard. Wy hoege de kommende tiid noch net yn aksje te 
kommen, der is noch gjin drokte en dat hat mei te min mûzen te krijen. Wy hoopje dat de corona it 
letter yn it seizoen talit om mei mear minsken yn de auto der bylâns te kinnen. 
Yn de hoarnûle roestbeam fan de Mûnein sieten dizze winter 25 ûlen, tsjin 81 ferline jier. 
Dan kin it wol oerien komme mei it feit dat ik ferline jier gjin inkelde jonge hoarnûle heard haw. Yn 
Bartlehiem binne der 9 teld tsjin 35 ferline jier. 
Ek de wâldûle haw ik noch net heard yn Stania State en de Klinze. Der is fan’t hjerst wol ien sjoen 
oan de noardkant fan de Klinze. En hja sille der wêze mar hawwe it net drok mei baltsen, wylst it 
yn jannewaris wol de tiid is. 
De fjildûlen binne hjir no net. Dy wurde allinne mar sjoen by it waad op de roestplakken. 
Al mei al earmoede ûnder de ûlen. 
Der binne wol meldingen fan ferswakke 
as deade mûzebiters (buizerd). Dat kin 
te min fretten wêze as de fûgelgryp. 
Mar as in mûzebiter yn in groep prot-
ters dûkt, wat syn wize fan jeien net is, 
dan hat hy wol goed honger. 
Ferline jier is der fan de fêste nêstplak-
ken yn en om de Trynwâlden ien tredde 
diel fan de legsels suksesfol west tsjin 
twa tredde diel yn 2013. It soe kinne 
dat ik ris in nêst oer de kop sjoen haw 
mar dan hat it in nij nêstplak west. 
In reade wikel siet by ús foarhûs op in 
stekpeal te wachtsjen as der ek earne 
proai op de grûn wie. Dan ploft der op 
in proai en komt omheech mei in zwar-
te tourre. Dat is ek net syn wize jeien 
en net syn fretten. Dizze fûgel hie ek 
honger. En dochs sitte beide soarten al 
wer by harren nêstplakken. It leefgebiet 
beset hâlde giet wol troch. 
De sparwers binne noch geregeld te 
sjen en bliuwe ek yn de buert. Kom-
mende maitiid wer sykje om de nêsten. 
 
Honger yn’t fjild is in natuerlik proses 
mei as mooglik gefolch dat fan al dy 
rôffûgels dy’t ferline jier út it aai kom-
men binne der dizze winter in protte fan 
dea geane. Dan soene wy dat kom-
mende maitiid yn it fjild mei de predaas-
je en de greidefûgels tsjin komme 
moatte. 
Ik bin benijd. 
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Jelle v.d. Bij en Jappie Seinstra, twee mannen met fûgel-passie! Wegens hun jarenlange ver-
diensten hebben zij de Sulveren Ljip ontvangen.  
Maar door de Corona problemen heeft dat niet in een ledenvergadering plaats kunnen vinden. Dat 
is natuurlijk jammer omdat het wel wat aandacht verdient!  
Daarom dacht het bestuur dat het dan wel aardig zou zijn een foto van hen beiden in de Fjildrop te 
zetten om er op die manier wat meer ruchtbaarheid aan te geven. Dus even bij hen langs. Bij Jelle 
aangekomen bleek Jappie er ook te zijn. Met Corona afstand en een elleboogje zaten we even 
later aan de tafel, nadat Jappie een paar mooie foto’s had geschoten.  
 
Maar daar bleef het niet bij. Jelle bleek recentelijk 50 jaar getrouwd te zijn, dus werden ook van 
Jelle en zijn vrouw wat mooie plaatjes geschoten!  
En toen kwamen de verhalen! Hoe de tijden zijn veranderd, hoe de weidevogelstand toch veel te 
leiden heeft gehad en nog steeds heeft van het gebrek aan plas-dras en onduidelijk en vaak wis-
selend beleid. Met fotoboeken op tafel, vertelden ze vol vuur en humor spannende belevenissen 
zoals het weghalen van kraaiennesten uit de bomen bij de kerk.  
Wat duidelijk bleek is dat ze het werk, ook na het stoppen van het aaisykjen leuk en belangrijk zijn 
blijven vinden. We spraken over het belang van het in toom houden van de hoeveelheid predato-
ren, over nieuwe inrichtingsmogelijkheden van het landschap waar de weidevogels baat bij kun-
nen hebben, over de samenwerking met de boeren en instanties. Zo veel passie en plezier straal-
den ze nog steeds uit dat ik me afvroeg of ze er wel echt mee op zouden kunnen houden. Ze heb-
ben al een grote doos klaar staan om over te dragen aan hun opvolgers. Ook zij vinden het van 
belang dat er jongere mensen aan de slag gaan als vogelwacht. Jelle en Jappie willen graag hun 
kennis en kunde overdragen…….   
Wat was het gezellig in huize v.d. Bij!  
 
Namens het bestuur: tige tank! 

Na vele jaren trouwe dienst 
Rein Hagenaars 
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Jeugd en edukaasje 
Pyt van de Polder 

Sa’n 15 jier ferlyn, doe’t ik yn it 
bestjoer fan de fûgelwacht 
kaam hiene wy mear as 20 
jeugdleden. Sa stadich oan 
waard dat minder, ek by de 
oare fûgelwachten. No hawwe 
wy lokkich genôch wer 12 
jeugdleden tusken 5 en 13 jier. 
In moai groepke mar troch dy 
akelige coronaboel kinne wy 
hast neat mei de bern 
ûndernimme. As de skoallen op 
slot sitte kinne wy net bêst mei 
in groepke bern it fjild yn. Wy 
wolle eins dy ferantwurdlikheid 
net op ús nimme. 
En dochs, doe’t it noch efkes 
koe tosken de earste en de 
twadde golf troch, hawwe wy 
noch in moai loopke troch Sta-
nia State makke en in protte 
poddestuollen sjoen. Der wiene 
9 bern en 5 âlders by dizze tige 
slagge middei. Wy woene ek 
noch in tocht dwaan op 30 
desimber by ljochtskyn moanne 
mar dat hawwe we mar net 
trochgean litten. Der sille fêst 
wol wer bettere tiden komme 
en de moanne sil ek wol elke 
28 dagen wer skine. 
Us edukaasje programma op 
de skoallen hat dit jier te krijen 
mei de greidefûgels (ljippen, 
skriezen en sa) en mei de 
neisoarch der foar. Miskien 
hawwe wy dan wer wat romte 
om it iepen fjild yn te kinnen. It 
spilet faaks yn maart mar wy 
moatte de ôfspraken mei de 
skoallen al earder meitsje. Ik 
kin my ek foarstelle dat de  
skoallen wat ynhelje moatte en 
wol oare saken oan de holle 
hawwe as fûgels. 
Wy kinne dan noch útwike mei 
in programma foar nei skoaltiid 
en dan foar de bern dy’t der 
echt wat foar fiele. Wy wolle dêr 
dan ek in boer yn belûke en in 
pleats mei fee besjen om de 
bern te learen wat in boer tsjin 
komt en docht mei de fûgels. 
It soe wol moai wêze as de 
jeugd wer wat mei de neisoarch 
fan greidefûgels dwaan  wol. 

Poddestoel sykjen 

Aaisykjen 
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Oer de CES is net sa folle te fertellen nei in winterskoft. It nije sei-
zoen stiet wer foar de doar.Yn de maitiid sil der wer út ein setten 
wurde mei in nij ringfangst perioade fan 12 kear fange op de selde 
tiid en deselde plakken. Elke kear 6 oeren lang. 
Mar earst sil der hjir en dêr ûnderhâld oan de flonders dien wurde 
moatte. Dat is meastal in kâld putsje. De ferrotte âlde barten fer-
fange, paden wer frij meitsje fan takken, netten klearmeitsje en 

mear fan dat soarte wurk. Mei in groepke fan 5 as 6 man is der samar wat dien. 
Mar der feroaret yn de fûgelwrâld ek it ien en oar. De lêste jierren komme der wat ynfeksje sykten 
by fûgels foar. No is it WestNijlFirus yn Nederlân fêststeld by in graupiper (heggemus). 
As dat it gefal wêze kin by lytse fûgeltsjes dan wurdt it foar de ringers ek nuodlik om al dy te ring-
jen fûgels yn de hannen te hawwen. Dat soarte fan fûgels komme nei de trek út Afrika, wêr’t dy 
sykten faaks wei komme. Dêr komt noch by dat it firus ferspraat wurdt troch stekmiggen en dy sit-
te by de rûs yn it riet. It Fûgeltrekstation warskôget net foar neat om hjir foarsichtich mei om te ge-
an. It is noch net bekend wat dit firus docht mei de minske. Dus geregeld mar de hannen goed 
ûntsmette. It wurdt der sa net makliker om dit moaie wurk te dwaan. 
Dan is der noch wat oars: de Sintrale by Burgum is ferkocht en sil ferboud wurde. It is no de 
fraach as it ringplak ek ferdwine moat. It is net te hoopjen, dan soe der oan in lange perioade fan 
ringjen en it sammeljen fan de noadige gegevens in ein komme. En der sit ek noch in noardske 
falk (slechtvalk) mei in nêst. It bist is ek al wer oan’t nêstbouwen, dus der binne wer briedplannen. 

CES 
Pyt van de Polder 

Foto CES    In tafals treffer yn it net, de sparwer 
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In pear fûgelbylden út de Binnemiede út 2020 
Jouke Vlieger 

Groenpootruiter (grienskonk 

Skries (grutto) fearrenpoetsend yn it plas-dras 
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Grito–griet 

Dêr stienen se wer, sa as elts jier, 
snie en iis noch om har hinne. 
Har grito-griet klinkt as muzyk, 
foar it learsfolk achter yn ’e finne. 
Dit maitiidslûd fan de heraut, 
oerwint de kjeld en iepent herten. 
As er aanst, oan wâldmans hikke trou, 
syn namme ropt oer lân en wetter. 

Har wolkom thús, op ’e reade loper, 
hat lang om let syn kleur ferlern. 
Fryslân wêz wach, en tel jim knopen! 
wat ienris fuort is komt net wer. 
Lit se net los, de tiid sil keare, 
it lânskip bloeie, as alear. 
De skriezen roppe, kaprioelje, 
sy komme wer, sa as elts jier  

Jouke Vlieger 06-03-2018 

Veel vogels verzameld op de Sierdswiel, foto 13-02-2021  
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Bijzondere waarnemingen en tips 
Corrie Brandsma 

Leuke sites om op te zoeken: 
Vroege Vogels - BNNVARA 
Welkom bij Natuur in Beeld - Natuur in Beeld 
It Fryske Gea -  ItFryskeGea.nl 

Bij de Kaetsjemuoiwei, ongeveer in het midden ziet 
Corrie Brandsma al 2 maanden een bonte merel. Lijkt 
wel een vaste bezoeker daar.  

Foto bonte merel: vogelringstation  
Schiermonnikoog  

Top 10 tuinvogeltelling 2021:  
Gemeente Tytsjerksteradiel 

• 1 Huismus 1.541 

• 2 Koolmees 1.264 

• 3 Merel 957 

• 4 Pimpelmees 809 

• 5 Vink 709 

• 6 Spreeuw 568 

• 7 Houtduif 406 

• 8 Roodborst 398 

• 9 Turkse tortel 379 

• 10 Ekster 285 
https://www.vogelbescherming.nl/ 
tuinvogeltelling/resultaten 
Hier kunt u per dorp zoeken. 

Groepjes staartmezen han-
gen af en toe aan de vetbol-
len 

De holenduiven proberen in 
het voederhokje te komen. 
Het lukte. 

Max Slingerland heeft in november een 
rode wouw boven zijn huis zien zweven 

Zondag 31 januari 18 
grote zilverreigers bij 
de Binnemiede (Corrie 
Brandsma) 
 
Zondag 31 januari zag 
Max tijdens een wande-
ling een groep van 23 
reeën bij de Binnemiede 
 
Henk Minkes: sneon 6 
februaris in jonge sé-
earn boppe de Aldtsjer-
ker mar! 
Moai yn byld!. Mar spi-
tich, gjin foto! 

https://natuurinbeeldmiddelrode.nl/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiz7snCttruAhVO5HcKHe1_Dj0YABAAGgJlZg&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAASE-RoFad6M6C7oAEa02ohiLT1xYY&sig=AOD64_0SnuquxlDoIP8N-p-c6nEo_F9Qdw&q&adurl&ved=2ahUKEwiD3L_CttruAhWYuKQKHWUNDKsQ0Qx6BAgIEAE
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