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Fon de Íoorsitter

Doe't de F0gelwocht Eoslerwierrum opriuchte woord, wie ik in
foech kweoionge fon so'n fiirtiin iier. Yn 'e greide fielde ik my
thós. Yn'e moitiid liipooisykie, de boeren helpe yn 'e 0ngetiid,
by de sleolswölen lóns strune, dot wie myn libben!
En gesellich os doÍ wie! Al dy minsken s0nder lowooi oon it
wurk, wonl olles borde mei de hön oÍ mei in hynder Íoor de
mosline.
Blommen r0nom en flinters en biien! En it liel fon'e liurk,
heech yn 'e lofi! Liippen en skriezen, lsiirken en snippen hiene
don de jongen ol grul.
Ek op de pleols wie it in lust om te wëzen: it Íuorlen fon iï Íee, it
iongfee en de hynders, de swielrook fon'e s0pe en de wooi,
fon 'e dong en 'e kuil.
En don de slerke ferholen op it bonkle yn il b0thós eÍter de
kowesturten. Boereswellen fleogen ós om'e eoren. lk seoch mei
slódzie nei de sÍrontmiggen yn 'e groppe. Wot hiene de bisten it
ryk op 'e pleols.
Jo, ik wie der wis fon: boer wëze, dol moost host wol il mooiste
berop fon 'e wröld wèzel

Mor no libie wy yn in oore iuw. De boer dochl syn wurk no mei
lowooierige mosiines en olles moot hyhyd grutier en Ílugger en

swierder.
Dol is net ollinne by de boer so, mor ek yn 'e Íobriken, yn it
ferkeor en sels yn 'e hóshölding.
Mor olderlokst is it yn 'e noïoer nét so.l
De fOgel Ílucht nel hurder os doe, hy briedl noch krekl like long

os eortiids. ln oksler boude hiel fokkundich doe in nèsl en hy

docht it no noch krekï lykso.
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ll minsdom giet oon sokke noloerwellen foorby en don komme
de problemen.
Mei ós greidefOgels giet it slriemin. Troch it skuorren fon'e
greide, dol op'l heden Íige yn 'e moode is, fersteurl men ii
biologysk lykwicht yn'e booium.
Efter de mosiines siocht it wyt fon 'e seef0gels. T0zenen wiirms,
gersr0pen en meor sok lyts kr0pguod giel so ferlern en der
bliuw'l host neol oer foor us greidefOgels.
Lón s0nder greppels is foor de boer wol moklik, mor de ionge
fOgels binne hor besk0l kwy'. Se kinne nei s0nder greppels en
sleolswölen.
Troch it lege weiterpeil wurdt de boppelooch fon ,e gr0n ie
droech en dus le hurd. Soks is ek ol giin ideole silewoosie foor
de fOgels en foor hor prooi. Frol by woorm woor is de gr0n os
in bonke so hurd. De fOgelwochler krigei ol giin slok meor yn
'e gr0n. Hoe soe in f0gel dër don ooil in snovel yn kriie kinne!
Ek fon grut belong binne de blomrike gerzen yn'e fiilden en
don nel te Íerlillen de r0ge dong der oer hinne. Dy soorgie foor
in rykdom oon ynsekten, wiirms en oor kr0pend lytsguod. En dy
l0ke wer f0gels oon. En logelyk is il in goeie beskutting foor de
ooien en foor de ionge Í0gels.
As men yn il fiild is, wër't longe f0gels sifie, don sloon de ölden
fon 'e iongen olorm. De longen hölde hor don skOl.
Aheost so wie itl
De lësle iierren is dol ol net meor so. De ölden li e noch wol in
olormgiolp heorre, mor de iongen hölde hor dèr nel meor oon.
Se howwe honger en rinne ol piipiend oer de kreh meonde
lonnen.
De moonnen opril en mooie binne Íoor briedende en ionge
fOgels fon grut belong. Se howwe don rësl nedich. Dy rèst kriie
se hioedendei neï meor.
Eorder woord it eorste gers pos yn iuny en iuly to heo mokke en

don koene de longe f0gels ol fleone. No't der ol so ier yn it lier
meond wurdl (en don ek noch wol so'n seis of s6n keor yn it
simmerskoft) en de ol mor swierder wurdende mosiines hyltyd
foker de boppelooch Íon it lön lo in plool belon ride, krile de
fOgels iimmeroon meor le liien.
Mei os resuhoot, dol ik de lèste lierren yn 'e omkriien fon
Eosierwierrum so goed os giin ionge greidf0gels grul wurden
sloen how.
En don doore skriuwers ól nomme fon it BFVW yn 'e Liouwerter
KronÍ ót te hölden, dot de liip it mor poer bëst dochtl
De pommeronlen slogge net goed om hor hinne. As se dol ol
diene, soene se sien, dot de f0gels iimmeroon foker de
blomrike berms fon'e diken opsykie. Mei os gefolch dol se dër
wer oerriden wurde lroch il ek hyltyd oonboozjende ferkeor.
Nee, limme kinne fon linken wol howwe, dot il so op'e kop
ferkeord koml mei ós greidfOgels.

Nei dizze sombere beriuchten wol ik dochs einigie mei in tige
opmerklike en (folle wichtiger) ek noch posilive 0nÍwikkeling.
Yn 1975 krigen wy yn rJs doorp de eorste lisbokseslöl en no is

de soon fon dy selde boer (Benny Nouto) ós eorsle Bio-boerl

Mei dizze hoopfolle 0ntiouwing winskle ik de F0gelwocht fon
Eosterwierrum noch in bulte wurksume iierren to mei in sood

ÍOgels en in boel Í0gelmezyk.
En ik hoopie dol myn dreom ienris Ítkomme sil: dol Fryslön

foor de notoer behàlden wurdll
Don bin ik de ryksle mon fon dy provinsle.

Joosl Sloelingo.
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Op 14 opril 1950 werd de vogelwochl

officieel opgerichl door zich oon le
sluilen bii de BFVW.

Het besluur besÍond loen uil T. von

Monen-voorzitler, D. von der Zqe-pen-

ningmeesler en Joc. Roordo-secretoris.

Deze looisle heeÍi mel z'n ioor-
verslogen de eerste ioren prochlig in

beeld gebrocht.

Hel wos niet zo moor een oprichtings-

vergodering! Nee, ze íond onder loe-

zichl von het gezog: de heren Bloouw en

Bokker, veldwochters uil onze gemeenle.

Von deze oprichtingsvergodering is geen

verslog gemookt.

Op de ioorvergodering von 1951 werd

er sleen en been gekloogd over de

ochleruilgong von de vogelslond in onze

omgeving. Er werd beslolen om een

biieenkomst le beleggen mel eiezoekers

en ondere nqluurliefhebbers.

Veldwochler Bloouw hod de leiding von

deze vergodering, moor ol snel gingen

ondere verplichÍingen voor: in Jorwerl

wos een grole brond uitgebrokenl

Op deze vergodering, die - onder leiding
yon meester von Monen - werd voort-

gezel, werd besloten om Íe bekiiken, hoe

hel zou uitpokken om een stuk lond qls

beschermd gebied le verkloren.

Een stuk lond von 'hOndert p0nsmiet'
qchter de boerderij von Hette de Vries

Uit 50 ioor notulen

werd mei bordies ofgezet. Zo werd het

eerste'reservoot' werkeliikheid.

Het ioor doorop werd het gebied

grondig uitgebreid. Veldwochter Bloouw

heeft zich hiervoor zeer ingesponnen.

Meester von Monen en Roordo togen er

op uil om bii de verschillende lond-

eigenoren loestemming te yrogen vooÍ
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deze uilbreiding,

Roordo schriift: "Er wos heel wol
verhopsfukken om de Íoeslemming

kriigen".

Bii boer De Vries zolen ze ol gouw oon

een 'ponlsie' lhee en een Íikse sigoor en

kregen ze de volle medewerking en

doqrdoor glng hel bii de onderen

vonzelf, oldus Roordo.

Alleen A. Brondenburg wou vrii bliiven,

omdot ziin schopentellers ook eier-

zoekers woren.

Mel z'n ollen werden de bordies op de

hekken gespijkerd, die toegong goven

tot hel reservoot. De vogels konden

moor komen.

ln hetzelÍde ioor ging onze wochl te
'ooisykien' bii de Hooidommenl Hoewel

de bus ol om holËzeven verirok, wos hel

yeel le loot, wonl de concurrenlie wos

erg groot. De drukte wos volgens onze

versloggever "like grut os by C en A op

sneon. "

te
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Er werd's winters oltiid erg goed voor
onze dorpseenden gezorgd. De school-

ieugd deed door ook oon mee, mqor

"don moeten ze de eieren in hel voorioor

wel in de korven lofen liggenl".

ln

hei

1954 woren

gesnopl. Op de vroog von het besluur of
hij wel wist dot hii in een verboden

gebied oon hel zoeken wos, kreeg men

ols ontwoord, doi hel geen Íeservooi

meer wos, omdot hel ioorliiks opnieuw

reservool. Er wos een eierzoeker

er

Er

moeiliike tiiden mei

Dit loolste werd hel nieuwe reservool.

Alles kreeg in één week zijn beslog. De

londeigenoren en de gebruikers woren
voor 100 % op de hond von de

vogelwochll

Dql er die dogen ook echt loezichl wos,
ondervonden lwee ionge monnen uil
Boozum, die door veldwochler Bokker
bekeurd werden, wegens het in hel bezil

hebben von "lwo broedsies".

ln 1955 werd beslolen hel "reservooi"
weeÍ ols verboden gebied te
beschouwen en hel bestuur von onze
wochl vroogl de mensen, die in hel
reservoql moelen werken de ogen goed
open le houden en wookzoom Íe ziin!

Hei joor 195ó wos nog moor nel
begonnen of de winler borstte los. Onze
versloggever vermeldl, dot er honderd
koslgongers bii gekomen woren. Hii
bedoelde doormee de dorpseendenl Dit
oonlol groeide wel tot 300 stuks!

Er werd notuurliik gevoerd. En hoe! De
schoolkinderen nomen oud brood mee
von huis en de bokkers goven hun niel
verkochle broden voor niet ol le veel
geld. De winler hield echler oon en door
ol dol voeren von de eenden kwom de
bodem von de kos ros in hel zichl.
Men klopÍe bii de CAF oon, moor die
verschofte olleen voer ols er een depot in
het dorp zou zijn.

Roordo vervolgt don:

moesÍ worden oongevroogd.

Hel besluur heeft er verder

woorden oon verspild, moor
bordies von de hekken gehoold.

De leden von onze wochl werden biieen
geroepen om somen een nieuw
reservool te zoeken, dichler bii ons dorp.
De boeren de Vries yon Klooiterp en
Reilsmo von Skilloord wilden qlles in het
werk slellen om het reservool le
behouden, moor op de vergodering von

de vogelwocht bleken er grole bezworen
legen het reservoot le ziin: le ver von hel
dorp en doorom te weinig ioezichi. Op
de vergodering werd beslolen twee

velden op proef te nemen.

Eén Íussen de Montgumerdyk en de
Sweile mel boer Schouslro ols

ofscheiding en een onder veld lussen de
Aldfeort en de Klooiterperleone met ols
oÍscheiding de Boozumerdyk en de
boerderii von Hette de Vries.

nie't veel

wel de

l

"Wii zíin opgehouden te schooien,
omdol we wel wislen, dol ons dorp

ochler ons zou sloon. MeesÍer heefÍ een

IifsÍ gemookf en meester, Durk, Hinse en

ik ziin longs de deuren gegoon. De

gulheid en de vriendschoppelijkheid

heefl ons diep getrolíen. Oprechle
donkí Ooslerwieru m is één!"

ln dol loor kreeg de ioorvergodering, die

in cofé de Vegl werd gehouden, bezoek

von de voorzilter von de grole bond von

Fryslön, de heer Sj. Spon.

ln ziin openingswoord memoreerde
meesler yon Mqnen hel grole verschil in

vogelbescherming nÉ (195ó) en vroeger,

toen hii een kwoiongen wos.

Hel onlroerde de schriiver kloorblijkeliik,

wont hii schriift:

"Moster Íerlelde so mooi, dot wy him

ollegeoÍrc íoor ós seogen mei in neÍsie,

íiouwer sliennen en in pOdsie rnei woÍ

hinne[oer. ln protler of in mosk wíe it h;m

nel om te dwoon. lf wie pos gruÍ Íeesl os

der in fink of reqdboqrstke yn it netsie

koom. Dot gong yn in kooike en moosÍ

mooi sionge. Dot borde meosf nel en

don gong it ÍAgeltsie ol gou deo!".

Gelukkig gebeuren deze d ingen
vondoog de dog niel meer.

ln dezelÍde liid (195ó) wos er ol sproke

von, dot er een verbod zou komen op

het ropen von grutto (skries)eieren. De

grote bond heeft hel echter voor elkoor
gekregen, dot dil nog ioren werd

uitgesteldl De weilonden zogen in die

dogen zwort von de eierzoekers. De

vogels kwomen doordoor niet bii hun

neslen en dit bewiist, volgens de

schriiver, dol olle "bet0Íte oqisikers" een

grondige hekel hqdden oqn veel

mensen in hel veld (sic!).

Op dezelfde vergodering heelie meesler

von Monen ook nog vier ionge "Íommen

wolkom".
Wie het woren, vermeldl de schrijver

heloos niel!

ln 1957 werd de overleden penning-

meesier D. von der Zee herdocht.

Meeíer sprok zulke lreÍfende woorden,

dot de hele zool er slil von wos!

Als gosl wos oonwezig de heer Boersmo

uil Stiens. Deze verhoolde over de grole

monnen von de bond, te weten de heren

Bos, Spon, von der Ploeg en Otto, die

ovond oon ovond op pod woren om

Fryslön en zijn vogelslond hoog le
houden.

Verder hoolde Boersmo uil noqr Hein

Buismon uil Leeuworden, die volgens

de verholen de mon is geweesl, die het

verbod op hel zoeken von grullo-

eieren bepleille en het er door gedrukl

hod !

ln 1957 werd op de ioorvergodering,
wegens ziekte von de penningmeesler,

het officiéle gedeelte uilgesleld.



ln deze vergodering kwom M. Jorno in

de rondvroog mel hel voorstel om

somen mel Boozum, Roerd, Boord en

Winsum een wedstrijd in polsstok-

verspringen le willen orgoniseren. Nel

ols het ioor doorvoor in Winsum. Er zou

werk von gemookt worden, heigeen

overigens nooit is gebeurd.

Over de broedresuhoten in het reservooi

wos men niel biister le spreken. De

vogels verhuisden noor de weilonden

von Schoustro en Jorno. Moor verhuizen

von reseryool zou voor eizoekers een

strop zijn.

ln 1958 vroren onze slolen en voorlen
weer dicht, moor gelukkig kon vio

nolqris Almo de kqs biigevuld worden en
zodoende voer worden gekocht bii o.o.
Alberdo.

ln dit ioor werd ook melding gemookt
von een poortie steenuiliies op Tsierke-

buorren,

De vergodering von hel ioor 1959 werd
pos op 2 opril gehouden. Het wqchten
wos op de kievilen en die woren erg loot.
Op de vergodering werd besloten eieren

von witle eenden le kopen voor de

eendenkorven.

Joost Sloelingo kwom mel het voorsiel

om oon ioger Bonnemo te vrogen geen

witte woerden te schielen! Er werd ook
geioogd door kwoiongens mei een

windbuks. Veldwqchler Donkersloot
heeÍt de belhomels slreng loegesproken!

ln l9óO kwomen de vogels ol heel

vroeg. Op 22 Íebrvort werden de eerste

"liippen" gezien en op 28 februori de

eersle "skries".

Het eersle ei von Fryslön werd op 17

moorl gevonden en onze huidige
voorzitter roqple op 23 moorl hel eersle

ei von ons dorp.
Om de kos vqn onze penningmeesler le
spekken werd besloten, dot Bouke en
Josie eieren voor de verkoop zouden

ropen. ln hel reservoolllll

Ook gingen slemmen op om moor uil
hel BFVW le sloppen, vonwege de hoge
ofdrochl von onze wochl oon de bond.
Doorom viel in l9ól hel voorslel von

Sypersmo Sr. om een grole verloling te

houden mel mooie priizen "lige yn 'e
smook".

Op deze eerste verloting in l9ó2 ging
de eerste priis (een pols) noor Rintsie de
Schiffort, de eendenkorf noor loost
Stoelingo en hel neslkostie noor F.

Hoekslro.

Mede door deze verloting hoefde de
contribulie niel verhoogd le worden.

De geldzorgen bleven echler: het
voorslel om een wedsÍriid polsslok-
verspringen le houden zou in i 9ó3
Íinonciële zorgen mei zich meebrengen.
Ook wos de winler zeer slreng en zetie
volgens de schriiver een zworle sÍreep
door de boeken von de penningmeesler.

"Meesler en ik", schreeÍ Roordo 2r'in ol
met de pel rond geweesl." Er werd

besloten voor de eersle eities - ieugd en

volwossenen - een wisselbeker ier
beschikking le stellen.

Hoewel het eersle eille op 30 moort

werd gevonden door M. Jorno, kreeg

hii de wisselbeker niet mee noor huis:

hii wos nomeliik geen lid von de

vogelwocht.

Joc. Hoekslro, die wel lid wos, vond op
31 moort een ei en kreeg dus de beker!

Op de vergodering von l9ó4 komen

voor hel eerst de noom von onze huidige

voorzitler (Joost Stoelingo) tegen. Hii

kreeg de Íunctie von conlroleur von het

reservool. Ziin noom duikt don

regelmotig op in de verslogen.

Ook ging hii op ioorvergoderingen dio's

verlonen. Dol viel zo in de smook, dot hii

nu veel gevroogd werd in de hele

provincie om lezingen te houden. En dot

niel olleen voor de wochien , ook ondere

verenigingen deden (en doen) groog

een beroep op hem.

Hii werd somen met Yep Boersmo in het

bestuur gekozen. Nu bestond het

bestuur uil viif mon en er zou ioorliiks
één oftreden.

Ook wordt melding gemookl von
persoonsbewiizen mel posfoto's von de

vogelwochlers.

De nu ioorliikse verloÍing brengt dol ioor

I 45,00 op. Ook komt het dogle eier-

zoeken weer ler sprqke! Men hod echier

meer zin om een excursie Íe moken noor

de Lindevollei of de Mokkumerwoord.

De wisselbeker ging dot ioor noor A.

Stoelingo en Yep B. Boersmo.

ln I9ó5 moel de schriiver bekennen,

doÍ hil de nomen von de vinders von de

eersle eiijes, zowel in Fryslön ols

Boorderodiel vergelen is, zo niet het

eersle von ons dorp: Tsiolling Hoekstro.

hii kreeg ook de beker.

ln dot ioor werd meester von Monen met

olgemene slemmen herkozen en Gerrit

Boumo won de pols (die hii in 1998

weer lerug in de verloiing brocht en nu

in bezit is von Doeke Doumol).

ln l9óó werd hel plon besproken om de

Woddenzee lussen Amelond te bediiken,

Zou dit doorgoon don zouden duizen-

den vogels geen plools meer hebben.

"Hier moelen we ollemool voor slniden

dot dil niel gebewt!" Aldus voorzitter

Spon op de loorvergodering von hel

BFWI

Soms dwoolt Roordo von ziin onder-

werpen oÍ en goot hii Íilosoferen.

Wont in l9ó7 wos er voor heÍ eersi een

dorpsgenool, die tiidens de iooruergo-
dering dio's zou vertonen. Hel wos R.

HoeksÍro, die hel wilde proberen.

Een beroemd mon uil de vogelwereld

wos niel le kriigen, omdol die monnen



hel zeer druk hodden, oldus Roordo.

Hel viel "Íige bèsl yn 'e smoqk dizze

vertooning". Hoekstro zou in 1967 wel

wéér mogen komen.

Bij de bestuursverkiezing kreeg Roordo

23 slemmen en werd dus herkozen.

ln hel verslog over l9ó7 wordt gekloogd

over de loslopende hond von boer
Diikstro en de kotten yon de Posiorie.

Hel woren ook rooídieren, die voorol de

eenden schuw en schrikochlig mookien.

Meester hod in ioren niel zo'n schone

írooll('einesfroni')
Dit ioor is er voor hel eerst de nu

bekende koekociie von de BFVW

gehouden. Er werden 90 koeken oon de

mon en vrouw gebrochil

ln Íebruori l9ó8 wos hel een biizonder
mooie lente. Moor ondonks hel mooie
weer, komen er sombere berichien.
Door ruilverkoveling, woterschops-
concenlrolies en recreolie-plootsen goon

er veel broed- en pleislerplootsen voor
vogels verloren. Gelukkig doÍ Joosl en

Dominicus nog loezichl houden op hel

reservool, zonder bulldozers en drog-
lines op hun hielen.

Het vogelwochtreisie zol dit ioor goon

noor Kolenberg, tussen Oldemorkl en

Kuinre. Hef wos mooi weer, moor wel

wql koud.

No ofloop von de excursie werd Tropen-

Íouno in Oroniewoud oongedoon en

dol wqs de moeite woord. De soep en

de uilsmiilers lieten zich goed smoken.

Het wos zo gezellig, dot er niel oon noor

huis goon werd gedochi! De chouÍfeur,

Liuwe Sypersmo, moei op 'l loolst op de

gong sloon om ze de bus in le kriigenl

De oozook von Sypersmo's hoosi wos,

dof de melkpriis mel zeven cenl
gekelderd wos en Sypersmo nog mel
een bus vol boeren noor een protesl

vergodering in Heerenveen moesl.

De ioorvergodering von dol ioor werd in

"Us H0s" gehouden, omdol de kostelein

met de noordezon vertrokken wos.

Er wos moor één punt le bespreken: een

voorstel von Bokkeveen. Deze ofdeling
wilde de rooptiid met een week ver-

korten, n.l. von 19 opril noor 12 opril.
Veel wqchten konden door in meegoon,

moor onderen weer niel.

Hel hoofdbestuur wqs er zeer tegen.

Onze ofdeling móesl een slondpunl
innemen en dol op een builengewone

vergodering in Leeuworden noor voren
brengen.

No een hevige discussie werd er
geslemd over hel voorstel von Bokke-

veen. De uihlog wos: 10 vóór, 7 tégen

en 4 blonco. De ofuoordiging wist wol
hoor te doen slond.

Ook in l9ó9 wos er nog geen koslelein,

dus moesl er weer vergoderd worden in

"Us H0s".

Moor in l97O kon de wochl weer terecht

in het cofé, doi nu de noom "De
Roskom" hod gekregen. Op deze

vergodering werd meesler von Monen

mel olgemene stemmen lol voorzitter

herkozen en op de vroog von de Heer

Roordo, "oí meesÍeÍ diÍ weer oonnom,

kreeg ziin 'io' een worm opplous.

Meesler is nog geen ó5 en kon dus nog

ioren voor onze ofdeling mooie dingen

doen."

Afgevoordigden voor de olgemene

ledenvergodering woren Joosl Sloelingo,

Yep Boersmo en Rein Hoekstro. Ze

kregen vrii mondool.

Er wqs ook een Yoorslel om de

contributie le verhogen: "Twee gulden is

niels in deze tiid en we moelen ook nieÍ

te veel op de verlotíng bouwen."

Het vogelwochireisie ging deze keer

noor Texel en wel op '17 mei. De bus zoi

goed vol en no een korte bootreis wos

Texel ol in zichl. No een prochlige dog

kon er no ofloop gegelen worden: 'één

oordoppel, een goed slukje vlees en een

puddinkp voor de holle kies." En ging de

secreloris verder: "Zo'n bus uil Oosler-

wierum eet in een middog meer op don

zo'n hotel mel vokonÍiegongeÍs in een

week." Het wos ol lool, loen de bus met

tevreden mensen in Eosterwierrum

oonkwom.

ln l97l woren de vogels ol weer vroeg

in de weilonden. Op de ioorvergodering
werd secretoris Joc. Roordo \ryeer met

olle stemmen herkozen.

to

ln 1972 bestond de Bond 25 ioor en

met Hoekslro, Stoelingo en Roordo wos

onze wochÍ goed veriegenwoordigd.

Het wos een zochie winler en in ionuori
werden de eersle kievilen ol gezien.

ln 1973 werd een miilpool bereikt: onze

ofdeling hod voor hel eersi 
,l00 

leden!

Het honderdste lid wos Willem Abbing.

Hii kreeg de {eliciloties en een bosie

bloemen voor z'n vrouw.

"Wi ziin blii mel zoveel leden" , zei

meester, "mooÍ voor de nog le moken

reisies is diÍ funest, wont don zouden er

twee bussen moeten rijden en dot wordl

wel wol duur".

Het ioor 1975 werd voor onze wqchl

een biizonder druk ioor.
Er moest voor hel eersl een nieuwe

YoorzitteÍ benoemd worden, wont

meesler yon Monen ging mel pensioen.

Op de ioorvergodering kon meesler "40

fAgelfreonen" verurelkomen, woqronder

ook enkele domes- Nu kunnen die ook

meeprolen. Anders wos het vook: "WoÍ

binne jimme let. Der is seker wer in mooi

skoft neiprofen en meor sokke dingen en

om't dy fageltsjejan ohyd let öfrAn is,

howwe de monlju yn oore georkomsle

inkeld e snip pe rke s oer! (? ?)"

Er moesl dus een nieuwe voorziiler

komen en woi log er niet meer voor de

hond om de nieuwe schoolmeester voor

deze Íunctie te vrogen.

tl



Er wos mei Gerryl Mulder geprool, moor

loen bleek, dol meester Mulder noch niel

"in mosk Íon in roek Onderskiede koe" en

hii de functie ook niel ombieerde (hij

"hie meor op mei rninsken os mei

Ídgels"), werd er een ondere voozitler
gezocht.

Dot wos niet eenvoudig, wonl de voor-

zitler moesl uit de zittende besluursleden

komen. Niemond wilde de voorzitters-

homer overnemen. Er is tol drie keer toe

over vergoderd. Men dochl wel qqn

Joosl, moor hii werd te iong en dus le

licht bevonden door het zittende besluur.

Om uil de imposse le komen zei Yep

Boersmo op de derde vergodering tegen

Joosl: "Do moosl moÍ foorsilter wurde!"
Door wos men hel uiteindeliik mee eens

en doorom kqn Joost Stoelingo dit ioor
(2000) legeliik mel het souden jubileum

von de vogelwochl ziin zilveren iubileum
ols voozitler vierenl

De verhoogde oÍdrocht oon de grote

Bond wos in 1975 ook een punl von

discussie. Onze conlÍibulie zol wel wql
omhoog moelen. Nu is onze conlributie

vergeleken met qndere ofdelingen ook
wel erg loog.

De verloling slond weer onder leiding

von S. Sypersmo Sr.

Omdot de koslen voor een reisie noor
Amelond nog ol hoog uituielen, werd

lJhorst het reisdoel. Het zol wel niet

loevollig zijn, wont door woonde "plysje"

Bloouw, een von de oprichlers von onze

ofdeling.

"De winler von 1975 wos zo zocht, dot
de nqtuur in de wor rookle", schriifi

"Í0geltsje" Bos, een bekend schrilver in

de Leeuworder Couronl.
Op 3 moort werd hel eersle kievilsei ol

gevonden en op l3 moort het eersie von

Fryslón.

Op 1 1 opril wordi het 25-iorig besloon

gevierd. Tegeliik goot Meesler ons
verlolen, wont hii wordl ó5 ioor.
"Wii zullen meesler en iu#er missen. Al
25 ioor wos hii de mon von de voor-

ziltershomer en dltiid hodden wii de

besluursvergoderingen in hel school-

huis", oldus Roordo. "En ohiid gastu i.
Joren hod iuÍÍer de eenden gevoerd en

nooit over de smerige slrqot oÍ hiem
gekloogd."

Ze goon in Aldegeo wonen en ze zullen

wel voqk omzien noor hun tiid in

Eoslerwierrum".

Roordo schriift hiermee leiterliik een
verslog von de "Boerderodielsler" over.

ln 197ó begon een klein winterke. Het

kwokkelde wot. Op 25 Íebruori werd in

Eindhoven hel eersle kievilsei von
Nederlond gevonden. "Volgens Spon en

de Boer zou hel kunnen, moor wi1

geloven het niet", oldus een bericht in de
Leeuworder Couronl.

Op 4 moorl 1977 we;d voor hel eersi

vergoderd o.l.v de nieuwe voorziïter

Joosl Sloelingo. Er woren 47 oon-
wezigen. Dit kon niet beier! Wel 25 joor

hodden we meesler ochler de loÍel

gehod, ook een echle notuurvriend, en

veel mensen woren heel erg benieuwd,

hoe Joosl hel er of zou brengen.

Volgens Roordo wos Joosl een vokmon

in het veldl Roordo werd in deze ver-

godering weer herkozen ols secreioris,

Het reisie zou noor Vlielond. De kosten

woren f40,00 de mon! "Noor Amelond

koslle in 197 5 moor | 23,50 en door wos

het ook mooi! ".

Het reisje ging doorom noor Schier-

monnikoog. Hoe duur dit reisie wos, is

niet in de boeken te vinden. Met 27 mon

gingen ze mel Sypersmo noor de booi.

Er werd onderweg ook weer gegeten

moqr er hqd wel een belere gelegenheid

mogen ziin. Monnen, die wel wot op

konden, riepen steeds: 'Aonvullen, obe/
en zo moel het niel weer goon".

Op 5 ionuori 1978 woren er zesiig

dorpsgenolen "op 'e seol" en genolen

von de prochtige Íilm "Vogeltrek in
Scondinovië" door de heer Wil Grond.

ln dit joor heefl de Stichting Kritisch

Founobeheer de minister vqn Binnen-

londse Zoken, de heer Wiegel, met klem

verzochl er bii de Commissoris von de

Koningin in Fryslön en de burgemeeslers

op oon le dringen géén eersle eilies

meer oon le nemen.

t2

De koekoctie von 1979 wos tveeÍ zeer

gesloogd. We hodden '144 koeken

be$eld en dot wos veel le weinigl

Dorpsgenoten, die geen koek konden

kopen, goven loch geld voor vogelvoerl

Op de ioorvergodering werd beslo-

len, de conlributie le verhogen noor

Í2,s0 (!).

Ook wordt er melding gemookl von de

oonleg von een fietspod von Boksum

longs Weidum en de Dille noor Snits,

over hel oude ioogpod von de Swette.

Het recreolieve Íielspod is opgenomen in

het provinciool Íietspodenplon.

Volgens voozitter Sloelingo, die bii de

beÍreffende biieen komst is geweesl,

werd er geen rekening mee gehouden,

dot er in hel gebied lwee vogelreser-

voten liggen.

ln l98O vlert onze wochl hoor 3O-iorig

besloon met een feesteliike ovond in

coÍé "'t Hoekie". De mede-oprichter von

onze wocht, de heer Bloouw, wos ook

oonwezig en kreeg von onze voorziíer

een worm welkoml De heer Kroes von ll

Fyske Geo, hield een lezing met

prochtige dio's over hel Fryske

noluurleven,

Mel dil iubileum koml er een einde oon

hei tiidperk Roordo. De mon die in de

veertig ioor von ziin schriiverschop op

zwierige, welhoosl Íilosofische wilze ziin

ioorverslogen over onze wochi heefl

geschreven. Er spreekl ziln groie liefde

uit voor de noluur in Fryslön en in ons

\- It



dorp. Als erelid heefl hil nog vele ioÍen
ochler de besluursloÍel gezeten. Uil ziin

verslogen bliikl ook wol voor een

siempel meesler von Monen op onze

wocht heefi gedrukl.

Onze wocht heeft zeer veel oon deze

beide monnen le donken.

Vqn 1982 lol 1994 wos Dinny Boersmo

secreioris. ln zijn l2-jorig schrijversschop

werden de verslogen wol soberder,

moor niel minder leesbqqrl

Ook Dinny Boersmo leeÍde mee mel hei

wel en wee van onze wochl en uitle

menigmool ziin bezorgdheid over de

vogelstond.

ln 1995 neeml ondergetekende, Aldo
Somer, de took von secreloris op zich.

Het liikt mii goed om oon het einde von
dil verhqol nog enkele memorobele
ÍeiÍen oyer onze voorzitler le vertellen.
Ziin eerste oÍficiële dood ols voozitter
wos hei huldigen in '1982 von onze

penningmeesler R. M. Hoekslro, die 25

ioor de kos von onze ofdeling beheerde.

Hii kreeg een prochtig bord von
Mokkumer oorderwerk.

Tiidens ziin 'bewind' hebben veel

besluursleden ofscheid genomen. Joop

Roordo nqm no 3l iqor ofscheid ols

secreloris en ook Yep Boersmo mog mel
ziin 3'l bestuursioren niet vergelen
worden.

Sinds l9l5 heefi vogelmon Joost geen

eiije meer meegenomen. ln 1975 heeÍt

hii de kons gehod om het eersie Fryske

eitje te vinden! Hii heeft een poor dogen

in gewetensnood gelopen en zich ofge-
vroogd of hii het eiÍie wel of niel moesl

meenemen.

Door het weer in het weekeinde niei ol le
besl wos - echl moortse buien - en hel
dus niel sportieÍ zoeken is, wos een

ondere vinder hem voor geweesl. Joosl
wos erg opgeluchll

Joosi is een boeiend verteller mel een
groot hort voor de nqluur in hel
olgemeen en voor de yogels in hel
biizonder.

ln hel nieuwe millennium von onze
wochl zql hii nog long het goede
voorbeeld zijn von een noiuurmon.
"Wel eieren zoeken, moor niet ropen', is

ziin devies.

ln hel schelsen von de 50 ioor von onze
wqchi heb ik zoveel mogelilk gepro-
beerd de sfeer von de eersle 25 joor

weer le geyen, door de pen von Joc.

Roordo.

Aldo Somer
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ik 0nilit

os il hurdÍeorzen wetter weok wurdl

os it bloed bestiurre is

os de dokkumer w6len nel meor golmie

os de izers yn 'l houl wer Íel ho

os de brulsen reiden 'i besk0l opiouwe

os de lriennen op 'e hOd bedroegie

os it wurk wer weordich wurdl

os de giele greiden grienie

os de loft wer sworl-wyi l0meh

os de gr0n fon libben optilt

os de b0nle-wiuksloch de izeren ferdreoun hol

don is longstme llip

don sykie siuch en siong ik

k-,,vyt k-wyt k-wyt

lds Willemsmo
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Oqntinkens Íon in ionge ooisiker.

Alhoewol't de eindotum fon it oisyklen yn 'e iierren 1947 - 1950
ein opril wie, gongen wy-ionges gewoon lroch mei it oisykien.

Wy komen mei b0senÍol ooien fon'e strönliip, liip, skries, tsiirk en

so thís.

Fokentiids wiene de meinommen ooien ol f0l (!).

Om'Í wy wisten, dol de plysle yn 'e Ald Toer mei in fiirrekiker de

greiden yn 'e golen hold om "streupers" te pokken Íe kriien,

gongen wy l6ns in oor pood wer nei hOs lo, om so oon'e
oondochl fon'e plysie ie 0ntkommen.

Wy sochlen ek fook ooien by it spoor löns.

ln keor gong ien fon És, myn broer Rimmer, mei de pols oer de

sleol en ik bleou op il lön, os ólkyk.

Wy wiene goed en wol oon 'l sykien of doe koom der ol ien oon.

ll wie ien, dy'l oon il spoor wurke. Hy wie op 'e Íyts.

lk worsköge Rimmer en ik röp "Der komÍ ien oon!"
Hy woe so gou mooglik mei de pols oer de sleol en io heor, hy

l0mele kopke 0nder yn 'e sleot!

Op 't selde sluil wie de mon fon 'l spoor der ek ol, mor don oon
'e oore konl fon 'l spoor.

Hy Írege Rimmerl, wol hy dër midden yn 'e sleol die. Dy syn

onderl wie: "Do woesÍ my krilel"
De mon helle syn skouders op en ried lroch.

Fon reid slooklen wy doe in fjurke om Rimmer syn kleon Íe

droegien. wonl wy doorden net mei in "snoek" lhÉs te kommen!

Albert Stoelingo
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DE VOGELBEsCHERI'4ING

We rnoeten een etr.rb opstellen.
Orn vogethubjes ïe beq"7"n.
Eh zo veel rnogelij k.
Orndot de vogeltjes don rneer nesteh hebben.
Don ktrnnen de vogettjes 61sqy qitjes teggen
Dr.rs kornen er rheer vogelijes.
De kinderen rnoeten níet rneer de eitjes uit de
nesten holen.
Ddn goon qigenlii k de vogettj es weer dood.
En dot wilten we níet.
Moor de kinderen /nogen wet eÍtjes die otstuk
zijn zoeken.
En diq lqqg 2iih rnogeh ze ook hebben.

Gerben von der Ploeg.

Roerd Groep 5

VOGELS

onze vogels ziin rnooi.
stop ze don ook niet ín een kooí.
sornrnige /nehseh doen dot wel.

zeg doh hoor vdorwel.
ze vliqgqn overol noor toe behdlve hoor de rhoclh.

het z(in er eeh heleboel
von eeh wilde rnus tot rustige zwoon

in de notr.rr.rrzijn een heleboetvogetsio.
ze vliqgq6 elkoor telkens rncror ochterno.

Jonko Nouto

8 ioor

t.
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Íi.no Abbing, I ioot

Dqnkbqqr...

...ben ik, doi ik op mijn tochtigste nog een biidroge mog leveren

ier gelegenheid von hei 50-lorige bestoon von de Vogelwochl
Ooslerwierum en omgeving, woor ik oon de wieg mochl sloon.
Viiftig joor vogelbescherming, viiftig joor nouw coniocl mei hel
veld met ziin vogels. Zonder dit conloct - de lieÍhebberii voor heÍ

veld - zou de vogelstond niel meer ziin zools nu.
Zonder dot conloct hodden wii nu niet geweïen, dot de tsiirk
(iureluur) en de hoonls (kemphoon) sterk in oontol ochteruil ziin
gegoon en dot de skries (grutto) in de bedreigde zone is terechi
gekomen.
Wot oorspronkeliik hooÍdzokeliik een eierzoeksporl wos, ontwikkelde
zich in de loop der ioren vook ols een vogelbeschermings-
orgonisolie.
lnvenlorisolie von de vogel- en plontenwereld is von grool belong
voor het behoud von de notuur. Door inventorisolie kunnen wil bii
bedreiging tiidig oon de bel trekken en om bescherming vrogen.
Bii het ontwoken der noluur geeft de eerste woorneming von de
terugkeer von de kievil, wulp, grulio en scholeksier ie een worm
gevoel no een koude winterliid. Noor de eersie lerugkeer von de
liiftioÍ, filis en de boerenzwoluw zie ie reikholzend uit. Zo volg ie
hei noiuurbeleven en ie beni pos levreden wonneer de loolsie
soort is Íerug gekeerd.
Doch nieÍ olleen de vogels, ook bloemen ols speenkruid,
dotterbloem en klein hoÍblod kriigen ie oondocht. OÍ de eersle
vlinders, zools cilroenvlinder, dogpouwoog of oronieslip.
Zo kun ie in de loop der loren zeggen of een sooÉ vroeg of lool is.

Woornemingen von bijzondere of zeldzome soorten worden vook
mel vreugde begroel (intens notuurliik). Mensen, die het gevoel

voor de noluur niet hebben, missen veel en goon ook voorbii ols

soorlen bedreigd worden.
Kievitseieren zoeken verriikl ie kennis von het veld. Bii verlies of

Sosio Abbing" 6 ioor
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bedreiging von soorten, moel ie le zelÍdiscipline opleggen en de

f l*n"Uï"tii voor hel kievitsei in'uilen 'oor 
de bescherming von'die

soorlen.
Door ollelei oorzoken goot de stond von verschillende soorten

ochleruil en moeten ze op de Rode Lilst von bedreigde diersoorlen

iord"n g"ptoolst. Verdroging, verzuring en inlensieve veehouderii

worden ieelol ols oorzoken genoemd' Wii moelen ols

notuurliefhebber echler de bedreiger niel mel een vinger

".*lit"", doch met elkóór - d.w'z' boer en vogelwochler - de

honien ineensloon om de vogels te beschermen' Wii moeten ons

ols eierzoeker goed voor ogen houden, dot wii zonder

medewerking von de grondgebruiker, geen weidevogels kunnen

È"..h"r."n-"n zondei ziin medewerking geen kerkuilen von de

ondergong kunnen redden 
uden vogelwocht oosterwierum
uw wochl, onder leiding von

n octieve loren, no ziin vertrek

itoelingo ziin werk over en noor

ik mii heb lolen vertellen mel goed gevolg' zodot hil.inmiddels ol

ior"n'tong deze funclie vervuh lol grole tevredenheid' Ook hier

geldt de s-telregel, wie de ieugd heeft,.heeft de loekomst'

iegeliikertiid dienen wil le gedenken de mensen von hel eersle

u,,Ir, ai" heloos niet meer in uw midden ziin, zools mosler von

Monen, Joop Roordo, Dirk von der Zee en onderen' wier nomen

ik niel zo gouw oP kom.

iong, d"r; weg wens ik de vogelwochl Oosterwierum e'o' het

oller-beste uoor-du Íoekomst loe tol zegen von de vogels'

iordt rteeds voor ogen, dot noiuurbescherming in hel olgemeen'

."lfb"r.h"rring betekent en dol notuurbehoud' zelÍbehoud

betekenÍ.

,nez Boorsfio, 6 loor

lJhorst, I moort 2000
L. Bloouw



ttynke Diiktrd, I ldot

KtM EN DE VOGEL

Kirh b eeh rnebj e dot heet erg voh vogets horidt.
Elke dog zegt ze; wot t(j kt hei rne rnooi oh een voget te
zijnl Moor Kirn rnoet ook noor school.
Hoor vríendrnnen denken:wot heeftz(i rnet die vogeb?
Ze vrogen het wet, rnoor door trekt Kirn zich níets von oon.
Op een dog kornt ze btl de vogets en ziel ze een vogel
die ze nog nooit heeft gezíeh.
En opeehs begínt de vogel te proten en zegt:Witjij groog
eeh vogelzUh?
JA! roept Kirn
I k kon j e wel helpen rnoor don rnoet j e eeh j odr long een
vogelz(ln, onders kon het niet.
Moor dot kon niet. Mijn or.rders ztrllen rnij §oon zoeken.
Don níet, zegt de vogel en vliegt weg.
WACHÍlroept K,rn de vogel nog ncr, rnddr het b ol te loot.
De voget b ol weg.
IK DENK ER OVER NAlroept Kirn.
Zol ik het doen? vroogt Kirn zích of .

NEE! denkt Kírn, doi kon ik niet rnoken.
Ats ze in hoor bed tigt, kon ze niet slopen.
De volgende dog vroogt l(irrl ddh hoor rnoeder: Morn, ols
ík voor een joor eeh vogelzouziin, rnog het?
wot een gekke vroogzo rnoor rreens ,zeg.Ik denk het niet.
Oh, zegt Kirrr eh ze goot noor school.
Die voget, dot b een rnw, denkt Kirn.
Ats ik hern tegen korn, zol ik rnoor zeggen, dot ik het níet
doe,zuchi Kirn.

Rem.o ,/,rènborg,, I ioor
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Wot zei j e? vrdogt Ani o, dÍe noost Kirn zit.
Eh niets hoor, ik zot tegen rnezelf te proten.
Don b het goedzegt A\io.
Ats Kirn de volgende dog weer rnet de vogel proot, zegt
ze:Lieve voget, ik wit dolgroog vàor een DAG een voget
ziin, rnoor niet voor eehioor.

En ik heb geeh hutp die involt orn voor de vogeb te
zorgeh. M(jn voder en rnoeder weteh het níet en rn(jn

vriendrtrnen ook niet.
rk begrijp het,zegt de vogel.
Ik witde olleen rnoorzien, hoeveelje von vogets houdt en
je hebt rne loten zien, dot je door veelvoor over hebt.
Itirnl roept hoor rnoeder, we goon etehl
Ik rnoet weg, zegt Kirh.

Geeft niet de vogel.IK 9o ook, wont het 6 rn(in t(id.
Ikzolje niet vergeten,zegt Kirn.

En ik j or.r ook niet, zegt de voget.
En don vliegt hij weg.
En etke dog hoopt hirn, dot ze nog eehs de vogel tegen
kornt, rnoor de voget b ol long onderweg.
Hil goot oon olle vogets die hii tegen kornt vertellen, dot
niet olle rhensen hetzelf de ziin.
En ook dot niet olle rnensen stecht ziin.

LesleY Groinger

GroeP 8, I lioor.
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Lesley Groinger

Vogettjes

Och wotz(jn de vogeltjes bl(j
De rneeste vogets zijn vrij
Moor sornrnige ook niet
B(jvoorbeetd de porkiet

Een vogeltje pokt qqp worrnpje r.rit de grond
En vlíqgt 5nq1 weer rond
Snel wegwezen woht er b gevóor
Dot vogeltje kon niet zo goed vliegen
Wont h(j 6 nog niet eehs een joor

Sonne Alienburg
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WT§ÏEN JO DAÏ......

wy in doorpsein h6n howwe (s0nder slurt), dy'l mor evenlsles
'I 8 iier öld wurden isl

der yn I 964 oer spruisen is, om ós lidmoolskip Íon 'e BFVW op
le sizzen, om't men I 32,00 te begrutlik fOn?

der ooien Íon wile einen kochi woorden (én bebret!) om se yn
'e Ald Feort til le selten?

de geÍolgen Íon dot yngripen yn'e noloer noch oltyd sichtber
binne?

de kontribÉsie yn l9ó'l mor f 1,00 yn 't lier wie?

Dinnie Boersmo in keor il eorsle llipooi fon Boorderodiel f0n
hot?

il reiske ris ynlernosionool gong, nei Borkum to?

der de i0ns in peor ionges net by de boot wiene?

dy de oore deis eorst thós komen?

der yn 19ó7 it reservool oon 'e Klooilerpslerleo n e Íerhuze nei il
plok fon no?

ós wochl yn 50 iier noch mor two foorsilters hön howwe?

Joosl dit iier ek 25 iier foorsiïler is?

wy dërom in gouden f0gelwocht howwe mei in sulveren
foo rsitler? 

Broer Boersmo

<
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Aoisykie-oontinkens

Heir
It wie op I0 moort 1962, ik wie doe t 0 iier. Heit wurke by de
Bonnemo's, de liippen wiene betiid dot iier.
Op syn opwizings fOn ik it eorsÍe liipooi fon ,e gemeente
Boorderodiel.

lk fOn it ooi yn 'e finne Íon 'e Bonnemo,s. lt lön lei yn il reservooi
fon'e f0gelwochl EosÍerwierrum. Allinne.... de buordsles stiene
noch net op 'e hikke.

Dèrom sïioerde Heit my ek der hinne, tink ik efteröf.
Mor il ooi woord nel oonnommen. Dochs is it weromiinken dër
oon de mooiste oorkonde. De i0ns sieten de buordsies oon ,e

hikke.

Op 21 moort 1966, mei Heit tegeorre it lön yn, der wie noch nel
in ooi fOn yn Eoslerwierrum en omkriten. Yn il l6n fon doe noch
boer De Wolf, wie it fuort rook. Binnen tsien minulen stie ik by
Joop Roordo fóor de door. De doÍum is noch ie sien op'e
wikselbeker fon 'e f0gelwocht. h is in hiel ynföldige beker. mor ik
bin de o so wiis mei, te meor, om't it Heit syn lëste libbensiier wie.

Mem
SneonÍemoorn betiid te oisykien nei Eoslerwierrum. Eorsl nei Mem
om in bokie tee. ll sichl op il romme fiild, mei ollinne it lCrd fon'e
liip, skries en doe noch wol it woorlomke.
Nóch sioch ik hor silten, hor leo fergroeid troch de reumo. Alfd
pine, mor oltyd Íleurich en optimislysk en ien en ol eoch foor de

notoer en foor Ís.
Neitiid ót il lön wei, siel se kreos ferklooid oon 'e loÍel, holpen

4asi ef y

Jelmer Melein, lO loot
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Íroch tonle Sioeke of in oor meilibiend doorpgenool of fomylielid.

(Tige lonk deíoor noch.)

Wy hiene il wol minder lreffe kinnen mei ris ölders, tink ik.

Broers
Alle Íiouwer opgroeid lusken liip en skries. Moorns ier en i0ns let

noch yn it fiild. Einooisykie yn de doe noch mooie rOge dykswöl oÍ
spoorsleol.

De striid om il eorsle liipooi fon skoolle. Dërom ek fook te let op

skoolle.

Aoisikers yn ieren en sinen, mor ek dwoonde mei de neisoorch.

De Ítstopkes mei syn ollen nei Drinle, mei betiden tige min woor:

stoorm, rein en ek wol snie en ..... bekeurings.
Yep hol wol ris hosï in hiele dei yn'e oulo sitten lroch il minne

woor. Doe't il einliks wèze soe, woord er bedrige Íroch in ioger
mei il geweor yn oonsloch!
Mor it siet him net otilen islin. So os dy. iene keor, dol wy in

bekeuring krigen, mor Yep net, om't hy doe krekt even yn 'e outo
it fel oer de eogen hie.

Douwe mei syn stikkene Íoet en krukken mei plonkles der0nder yn

'e Drinlse dreven en hy fOn ek noch de meosle ooien!

Broer oon 'e snelle en 0nderskreoune mei triie slikkene leonnen.

Wy sóene en móosten it flild yn. O io, en don Ype Rouwerdo syn

brike setten mei de pols, oer en yn il weiler, net te feriitten.

Koorlsein, oisykie sit by És ollegeorre yn it bloedl Mor il giet nel

ollinne om'e ooien. lt is ek de friiheid Íon il romme flild, it
ovonloer, it 0nder elkoor wëzen!

Wol is der don mooier tiidferdriuw?

Joppy Boersmo
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Vogets.

Je floddert in de hioht.
Je bent zo rnooi.
Je bent blorrw
rnet zwort en wit.
Je zit in j e nest.
je rnonnetje kornt
eróon.
Je zegt:ben je er weer?
Je rnonnetj e zest;j o ik
ben er weer.

Angelo Roordo

9 lier





EAREtIST

ion beslioersleden Íon Í0gelwochl Eosterwierrum

opriuchle moort I 950 troch:
T. von Monen, L. Bloouw, J. Roordo en D. von der Zee

Beíioer 1950

T. von Monen, Íoorsifler

J. Roordo, skriuwer

D. vd. Zee, skothölder

Bestloèr 1957

I von Monen, Ioorsitler

J. Roordo, skriuwer

R.M. Hoeksho, skolh6lder

Bcslioer I 9ó4

T. von Monen, foorsiller

J. Roordo, skrir.rwer

RM. Hoekstro, skothólder

J. Sioelingo. konlr6le reseívool

YG. Boersmo, helper

Be§tioèr 1975

J. Stoelingo, Íoorsitler

J. Roordo, skriuwer (oont 1982)

J. Poslmo, skriuwe(febr o/m

moorl l98l )

R.M, Hoekstro, skothólder

YG. Boersmo,

Sj. Terpslro (oonl 1982)

Beíioer 1982

J. Stoelingo, Ioorsitter

D. Boersmo, skriuwer

R.M. HoekstÍo, skothölder

(Íersloorn)

S j. Terpíro, woornimmend

skolh6lder

YG. Boersmo

Bestioer I904

J. Sloelingo, foorsitter

D. Boersmo

Si. Terpslro, skothölder

YG. Boersmo

I Doumo

Beíioèr 1985

J. Stoelingo, Íoorsiiler

D. Boersmo. skriuwer

M. Lichthorl. skolhAldeÍ

Y G. Boersmo

T- Doumo

Beíioèr 1989

J. Stoelingo,Íoorsitler

D. Boersmo, skriuwer

Si. Terpslro, skothalder

Y G. Boersmo

B. Altenburg

Beslioer 1994

J. Sloelingo, foorsitler

D. Boersmo, skriuwer

Si. Terpslro. skoth6lder

Y G. Boersmo

A. Allenburg

Beslloer I995

J. Sloelingo, foorsitler

A.Somer, skriuwer

Br. Boersmo, skothölder

D. Boersmo

A. Ahenburg

Bestloer I997

J. Sloelingo, fooÍsitleÍ

A. Somer, skrir.rwer

Br. Boersmo,skolhölder

A, Altenburg

Kl. de Jong

Eeslioer 1999

.1. Sloelingo, foorsitter

A. Somer, skriuwer

Br.Boersmo, skoth6lder

lds Willemsmo

Kl. de Jons
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Feronlwurding

De f0gelwocht 50 iier, dot moot Íierd wurde!

En il idee om in boekie le meilsien oer dy 50 lier "wel en wee" om ís hinne,
wurdt berne.

De suggestie om dit oon le klooien mei moteriool ól ós eigen terriloorium - en

Írol mei wurk Íqn 'e bern, so os lekeningen, skilderwurk, Íotomoleriool,
ferholen en gedichten - fynl byfol yn il bestioer.

De skoolle wurkel poerbëst mei en wy kriie fon de mosters en de iufÍers in

doozeÍol kreoiiviteit!

Der koml in jury fon triie minsken Ét 'e keunslwröld - Hormen Abmo, Boukie

Wytsmo en lds Willemsmq - mor it is dreech om der in I -2-3 Él te Íinen.

Wy beslisse en wy iouwe in groep bern de 1e priis, de groep 3, 4 en 5.

Dizze groep giet mei És (it bestioer Íon 'e f0gelwochl) in dei te silen en se

wurde lrokleorre.
It grulsle port Íon 'e illustroosies is wurk fon 'e bern, fon 'e folwoeksenen is

olles opnommen.

Om'l nel yn kleur druki wurde kin, (bgl. it prochtige "klooiterp" Íon Hidde de

Vries yn ollinne griene iinlen en in bytsie brÉn) kin nel olles prinie wurde.

So giel it ek mei romilike lekeningen en ploksels.

Hooplik wurdl it in mooi boekje.

Wy binne tige tonk ferskuldige oon Gerryt Mulder, dy'l olles Íio de kompi0ler
op skriÍt steld hol.

As lésl, mor winliken wol wichiich, neome wy ELF PETROLAND Íoor de jildlike

slipe. Sy howwe dil boekie printe en belelle.
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Yormgeving en reolisoÍie: ElÍ Petrolond B.V, oÍdeling PRC


