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Inleiding 
In mei 2017 is Stichting KEaRN Welzijn (hierna: KEaRN) gestart met een dorpsscan in Aldtsjerk. Er is 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de bewoners in het dorp. Het doel van een dorpsscan 
is in beeld te krijgen wat er speelt in een dorp. Ook willen we via deze weg het dorp leren kennen 
en bekendmaken wat KEaRN kan betekenen voor de bewoners van Aldtsjerk. In het dorp is 
gesproken met organisaties en personen die van maatschappelijke betekenis zijn voor het dorp. We 
hebben onderzocht welke mogelijkheden er in dit dorp zijn voor de inwoners en wat er mist. 
Behalve met de sleutelfiguren van het dorp, zijn we ook in gesprek gegaan met de jongeren van 
Aldtsjerk. Tijdens deze gesprekken hebben we besproken hoe de jongeren Aldtsjerk ervaren, en wat 
er volgens hen ten aanzien van jongeren nog zou kunnen verbeteren.  
  
In dit verslag kunt u lezen welke signalen en conclusies uit deze gesprekken naar voren kwamen. De 
gespreksverslagen zijn opgenomen in de bijlage.  
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Aldtsjerk 
Aldtsjerk of Oudkerk ligt in de gemeente Tytsjerksteradiel, in de provincie Friesland. Aldtsjerk is 
Fries voor Oudkerk en was daarmee één van de eerste dorpen waar van de naam officieel veranderd 
werd naar het Fries. 
Aldtsjerk is het meest noordelijk liggende dorp van de Trynwâlden, in het oudere deel van 
Friesland. Aldtsjerk ligt op zandgrond en is een streekdorp/esdorp. Aldtsjerk is verder bekend van 
de Elfstedentocht; het doorgaand vaarwater dat door Aldtsjerk loopt is zo’n 7 kilometer voor de 
finish. 
Zelfs de argeloze wandelaar op een regenachtige middag in oktober zal moeten toegeven, dat 
Aldtsjerk met zijn opeengepakte huizen en ijzeren klapbrug over De Murk een uniek dorpskarakter 
heeft. De markante hooggelegen 12e-eeuwse Nederlandse Hervormde kerk midden in het dorp 
versterkt dit beeld. Het kleine dorp Aldtsjerk met zijn 701 inwoners ligt hemelsbreed precies tussen 
de steden Leeuwarden en Dokkum in. 
 
 

Netwerkpartners Aldtsjerk 
In Aldtsjerk hebben wij afgewogen welke netwerkpartners wij wilden spreken om een actueel beeld 
van de leefwereld in Aldtsjerk te krijgen. Via verschillende wegen hebben we diverse personen 
kunnen spreken en zo hebben we een compleet beeld gekregen van het dorp. Ook hebben we 
ontdekt dat er genoeg te doen is voor jongeren in Aldtsjerk. Daardoor was het lastig de jongeren te 
vinden. Via het netwerk van De Feinteboun is er evenzogoed contact gelegd, waardoor het gesprek 
met een groepje de jeugd en jongeren alsnog kon plaatsvinden. 
 
De volgende netwerkpartners hebben we gesproken: 
Eeuwe de Vries  –  Molenaar 
Annestien Andela  –  Dorpshuis Oerein 
Ida Verburg   –  Dominee 
Henk Breeuwsma  - Café eigenaar 
Astrid Landman  –  OSB Sinnehonk 
Jan Oostenbrug  –  IJsclub 
Wietske de Vries  –  Vrouwen van Nu 
Cobi Holtkamp   -  Vrijzinnige hervormde vrouwen 
Diverse Jongeren uit Aldtsjerk 
 
  

Signalen 
Signalen netwerkpartners 
Tijdens de gesprekken met de netwerkpartners werd één ding geheel duidelijk. Men kan hier met 
elkaar bergen verzetten, en wil dit ook. Er is sprake van algehele betrokkenheid en men is trots op 
het dorp. Iedereen die wij spraken, heeft een positief beeld van Aldtsjerk.  
Er zijn echter ook wensen. Zo wil Aldtsjerk erg graag de kans geven aan hun jonge inwoners om 
daar zelf een huis te kopen. Hiervoor is echter nieuwbouw nodig en dat heeft nogal wat voeten in 
aarde. Maar de inwoners van Aldtsjerk gaan ervoor! 
 
 

Signalen jeugd en jongeren 
Tijdens de gesprekken met de jeugd en jongeren bleek al heel snel dat men Aldtsjerk ziet als fijne 
plek om op te groeien. Soms is het ook wel lastig; zo kun je nooit iets doen waar niemand iets vanaf 
weet. De jongeren zijn erg trots op de verantwoordelijkheden en mogelijkheden die hen geboden 
worden en voor hen gecreëerd worden. Zo hebben zij voor het eerst hun eigen feestwagen voor het 
dorpsfeest kunnen bouwen. Dit als voorproefje op hun toekomst bij De Feinteboun. 
De jongeren zouden graag een toevoeging op de zwem-/watersport willen zien. 
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Gedeelde signalen 
De inwoners van Aldtsjerk geven allen aan een ontzettend dynamische leefomgeving te hebben, 
waarin iedereen participeert. Men is zelfredzaam en betrokken. Initiatieven en ideeën worden in 
het dorp opgepakt, desnoods met hulp buitenaf. Nieuwbouw in Aldtsjerk, met betaalbare woningen, 
is wenselijk. 
 

Conclusie 
Er zijn diverse partijen gesproken. Het grootste deel van de signalen komen overeen. Opvallend is 
dat de betrokkenheid bij en in het dorp in vrijwel iedere leeftijdscategorie groot is. Daarbij is het in 
Aldtsjerk meer norm dan uitzondering dat je ‘meedoet’ in het dorp, dit wordt door vrijwel iedereen 
nageleefd. Dit resulteert in een actief en rijk dorpsleven. Ook de jongeren er ervaren deze 
interactie als prettig. 
We hebben ondervonden dat iedereen, al dan niet met hulp, in Aldtsjerk zijn of haar route met 
ideeën/problemen of andere zaken heel goed weet. Dat betekent dat er bij hulpverleningsinstanties 
weinig of geen zaken in Aldtsjerk bekend zijn, dit wordt in de gemeenschap opgelost. 
 
In Aldtsjerk vinden we hardwerkende mensen die zich oprecht inzetten voor het dorps-/ 
verengingsleven, wat een positieve energie in de het dorp brengt. Op een aantal wensen en dromen 
qua nieuwbouw en zwemplekverfraaiing zijn er geen aanbevelingen te doen voor Aldtsjerk.  
 

Vervolg 
Vanuit het opbouwwerk van KEaRN zal Nienke Miedema blijven aansluiten bij bewegingen in 
Aldtsjerk. In het jeugd- en jongerenwerk zal Romke de Vries blijven aansluiten. 
Op dit moment zijn er geen directe vragen, initiatieven of ontwikkelingen naar voren gekomen 
waarbij aansluiting van KEaRN nodig is. 
 
Mocht u echter vragen, opmerkingen of ideeën hebben, neemt u dan gerust contact op met: 
 
Romke de Vries    Nienke Miedema 
romke.devries@kearn.nl  nienke.miedema@kearn.nl 
06–29478137    06-21610894 
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Bijlage: gespreksverslagen 
 

De molen  
Molenaar - Meneer Eeuwe de Vries 
 
Meneer de Vries vertelt dat de molen naast het pompen van water verschillende andere functies 
kent. Zo zet de molenaar de molen in rouwstand als er iemand van het dorp is overleden. Maar er is 
ook de werkstand en de ruststand. En wanneer er een kindje is geboren, wordt de molen in de 
vreugdestand gezet met zijn wieken.  
De molen kan 50.000 liter water per minuut verzetten. “Maar dan moet je wel weten wat je doet”, 
vertelt meneer de Vries. Er zit veel kracht in de molen, dus je moet het weer en de molen zelf goed 
kennen. Vooral met zuidoostenwind is het verraderlijk en kan het er ruig aan toe gaan. Meneer de 
Vries is in afwachting van een opvolger. Helaas is het animo onder de jeugd voor het molenaarsvak 
niet heel groot. De tweede molenaar is Tom van der Heide, net als meneer de Vries heeft hij een 
opleiding gevolgd tot molenaar. 
 
 
  

Voorzieningen: Dorpshuis Oerein  
Mevrouw Annestien Andela 
 
Het gesprek wordt gevoerd in en rondom het verbluffend mooie dorpshuis. Annestien vertelt dat de 
renovatie van het dorpshuis door de dorpsbewoners zelf is gerealiseerd. Men had een behoefte en 
hiermee is men aan de slag gegaan. Dit is de voornaamste tendens tijdens het gesprek: de bewoners 
van Aldtsjerk zijn enorm zelfredzaam. Daarin speelt ook het dorpshuis een belangrijke rol. Het 
dorpshuis speelt in op de behoefte vanuit het dorp. Zo zijn er in samenwerking met het dorpshuis al 
meerdere initiatieven vanuit het dorp verwezenlijkt. Annestien vertelt dat dit voornamelijk te 
maken heeft met de inzet van de bewoners: vrijwel iedereen is betrokken bij het dorp en wil zich 
ook graag voor het dorp inzetten. 
In veel situaties wordt gebruik gemaakt van de bewoners van het dorp. De groenvoorziening, de 
houtkap, de verbouwingen van het dorpshuis maar ook de school, de dorpstuin en de jachthaven 
hebben allemaal een vrijwilligersbestand uit het dorp. Annestien geeft daarbij aan dat veel van de 
vrijwilligers een dubbelrol hebben. 
Het dorpshuis faciliteert en initieert activiteiten. Zo zijn onder andere de koren, de dansclub en 
schaakverenigingen vertegenwoordigd in het dorpshuis. 
 
Dorpshuis en jongeren: 
In het gesprek vertelt Annestien dat zij en vrijwel iedereen in het dorp elkaar kent, en daarmee ook 
vrijwel alle jongeren. Vanuit het dorpshuis is eerder geprobeerd een jeugdsoos te initiëren. Hier 
werd echter onvoldoende gebruik van gemaakt. Annestien vertelt dat de jongeren in Aldtsjerk alle 
vrijheid en mogelijkheden hebben die zij maar willen. En daarbij regelen de jongeren hun eigen 
zaken.  
 
 

Aldtsjerk Foarút  
Projectleider - Meneer Han westerhof 
 
Aldtsjerk Foarút is een dorpsinitiatief waarmee de dorpelingen hun eigen toekomst willen 
vormgeven. Centraal staat het nieuwe uitbreidingsplan voor het dorp met wonen, werken, water, 
natuur en recreatie. 
Met de realisatie van dit plan gedurende de komende jaren, ontstaan weer mogelijkheden voor de 
inwoners van het dorp voor nieuwbouw en worden de recreatieve mogelijkheden van Aldtsjerk 
verder vergroot. In een latere fase zijn er plannen voor het verbeteren van bestaande 
dorpsvoorzieningen. 
De Stichting Aldtsjerk Foarút werkt met; De vereniging van Dorpsbelangen Oudkerk, de gemeente 
Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân nauw samen aan een toekomstbestendig en leefbaar dorp. 
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De Stichting Aldtsjerk Foarút is opgericht op 27 maart 2013. Het bestuur heeft een projectleider 
(Han Westerhof) benoemd als eerste aanspreekpunt voor externen. De Raad van Toezicht houdt 
toezicht op het bestuur. 
De voortgang van het project wordt in ieder geval twee keer per jaar teruggekoppeld aan het dorp 
tijdens de algemene ledenvergaderingen van de vereniging van Dorpsbelangen Aldtsjerk. 
Het project Aldtsjerk Foarút komt voort uit de vraag van dorpsbewoners die een groei van gezinnen 
ervaren, en de meeste geboren Aldtsjerkers hebben een behoefte om woonachtig te blijven in 
Aldtsjerk. De vereniging van Dorpsbelangen Aldtsjerk wil nadrukkelijk samenwerken met de dorpen 
in de Trynwâlden op het gebied van recreatie en toerisme en wil dit ook afstemmen met de 
naastgelegen dorpen, waaronder Burdaard, Feanwâlden en Rinsumageast. Het speerpunt is 
leefbaarheid, nu en in de toekomst. 
 
 

Vereniging van Dorpsbelangen 
Meneer Paul Boelens & Meneer Chantoine Boomsma 

 
De vereniging van Dorpsbelangen Aldtsjerk houdt zich bezig met de leefomgeving van het dorp. 
Waaronder groenvoorziening, leefbaarheid en daarbij ondersteund Aldtsjerk Foarût. Er is begin 2017 
een enquête afgenomen onder de bewoners, met onderwerpen als de kerk, de school en (nieuwe) 
woningen. Wanneer alle enquêtes ingevuld zijn, worden de uitslagen hiervan verwerkt in een 
dorpsvisie. 
Door de gemeentelijke en provinciale overheden wordt het uit te voeren beleid bepaald. De 
vereniging van Dorpsbelangen bekijkt het beleid kritisch, namens de inwoners van het dorp. Door 
regelmatig in gesprek te gaan met inwoners en gemeente over het voorgenomen beleid kunnen 
aanbevelingen worden gedaan. 
De vereniging van Dorpsbelangen is het aanspreekpunt voor de inwoners van Aldtsjerk. De 
vereniging van Dorpsbelangen werkt nauw samen met de omliggende dorpen en de gemeente 
Tytsjerksteradiel. Het bestuur van de vereniging van Dorpsbelangen en haar commissies bestaat 
volledig uit vrijwilligers die zich in hun vrije tijd belangeloos inzetten voor het dorp. 
 
 

De kerk  
Dominee - Mevrouw Ida Verburg 
 
Sinds 2011 is Dominee Verburg predikant in de Pauluskerk van Aldtsjerk. Haar aanspreektitel is 
Dominee Verburg. Tijdens de fusie die plaatsvond in 2008, is de Hervormde Kerk samengegaan met 
de gereformeerde gemeente van de Trynwâlden. Daaruit is de PGT (Protestantse Gemeente 
Trynwâlden) ontstaan. Deze fusie heeft plaatsgevonden met instemming van de kerkgangers. Dit 
omdat er steeds minder mensen naar de kerk gingen. Helaas komen er sinds de fusie steeds minder 
mensen uit Aldtsjerk naar de kerk. Door deze ontkerkelijking kan de Pauluskerk niet meer elke 
zondag een dienst verzorgen; mensen moeten nu naar één van de vier kerken in de sectie van 
Dominee Verburg. Onder haar sectie vallen ook de kerken van Readtsjerk, Wyns en Mûnein. Toch is 
Dominee Verburg wel de dorpsdominee en zijn de mensen uit Aldtsjerk wel heel trots op hun kerk. 
Zo is op kerstavond, wanneer de inwoners van Aldtsjerk een dienst organiseren, de kerk afgeladen. 
Helaas zijn ook de zondagsschool en de kindernevendienst met de fusie verloren gegaan. Wel heeft 
nog vijf jaar ‘kinderkerk’ plaatsgevonden. Maar ook hier is niet voldoende vraag meer naar. 
Dominee Verburg komt zelf niet uit Friesland, maar zij voelt zich geheel opgenomen en thuis in 
Aldtsjerk. Dit komt mede doordat zij hier ‘gewoon Dominee’ kan zijn. Zo legt ze huisbezoeken af, 
bij rouwenden en bij pasgeboren kinderen. 
Voor wat betreft de toekomst van het dorp vertelt Dominee Verburg dat ze graag zou zien dat er 
woningen bijkomen voor jonge mensen, zodat het dorp levendig blijft. 
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Café Moarkswâl  
Eigenaar Café Moarkswâl - Meneer Henk Breeuwsma  
 
We ontmoeten Meneer Breeuwsma in Café Moarkswâl te Aldtsjerk, waar hij volgend jaar 25 jaar 
kroegbaas is. Er is altijd iets te beleven in het café met haar rijke geschiedenis. Café Moarkswâl 
staat bekend als het ‘IJscafé’ met ‘de balk’: Bij binnenkomst zie je direct de plafondbalken met 
opschrift. Hierop staan de namen van de personen die als eerste over ijs vanuit Leeuwarden bij het 
café arriveren. Dit is een traditie die al meer dan 100 jaar oud is. Het is erg jammer dat alle namen 
verloren zijn gegaan tijdens een brand in 1982. Gelukkig is het grootste aantal met behulp van oud-
kastelein Meneer Woudstra weer in ere hersteld. Vanaf het jaar 1949 zijn de namen op de balken in 
Café Moarkswâl te bewonderen. 
Meneer Breeuwsma kent veel mensen in en rondom het dorp en weet wat ze allemaal doen voor het 
dorp. Het café voelt als een verbindende factor. Ook de activiteiten die in het café georganiseerd 
worden, zijn het bewijs van een levendige, samenhangende cultuur in Aldtsjerk. Onder andere een 
soos, bingo, klaverjassen en spooktochten voor de jeugd.  
Breeuwsma hoopt dat de plannen voor de nieuwbouw er snel doorkomen, om het dorp jong te 
houden.  
 
  

Openbare Basisschool Sinnehonk 
Directeur - Mevrouw Astrid Landman 
 
OBS Sinnehonk is een openbare basisschool, waar Astrid Landman sinds 2014 directeur is. Op deze 
basisschool staan de basisvaardigheden centraal en richt men zich op prestatiegericht leren. OBS 
Sinnehonk heeft momenteel 44 leerlingen. Komend schooljaar wordt gestart met 37 leerlingen.  
OBS Sinnehonk werkt sinds januari 2017 met digitale devices voor alle kinderen. Dit maakt het leren 
voor de kinderen leuker, maar leerkrachten kunnen ook meteen zien of het kind de opdrachten 
goed maakt en of ze hulp nodig hebben.  
Op verschillende manieren zoeken de school en de rest van het dorp onderling verbinding, om 
elkaar te versterken. Zo is tijdens de kunstroute afgelopen jaar speciaal voor kinderen een 
workshop in de school gegeven. Ook stelt de school af en toe ruimtes ter beschikking voor 
vergaderingen van lokale initiatieven als Aldtsjerk Foarút. De musical die eens in de twee jaar 
uitgevoerd wordt door de oudste groepen van de school, vindt plaats in het dorpshuis Oerein. 
Daarnaast brengen de kinderen van de school de dorpskrant De Brêgebidler rond. Mevrouw Landman 
is er trots op dat de mensen in Aldtsjerk veel samen doen, maar ook samen voor de school staan en 
dat mensen van buitenaf ook gemakkelijk geaccepteerd worden in het dorp. 
Ook probeert de school in contact te blijven met de jeugd, die in de avonduren nog wel eens op het 
schoolplein te vinden is. Even een praatje maken met de jeugd wanneer er leerkrachten aanwezig 
zijn, om de contacten goed te laten verlopen en de vernielingen die wel eens plaatsgevonden 
hebben, te voorkomen in de toekomst.  
Mevrouw Landman geeft aan dat er wel genoeg te doen is voor de kinderen in Aldtsjerk, er is geen 
sterkte behoefte aan naschoolse activiteiten. 
Mevrouw landman hoopt voor de toekomst dat er nieuwe starterswoningen worden gebouwd in het 
dorp. Dit zal gezinnen met jonge kinderen aantrekken, om de toekomst voor OBS Sinnehonk te 
verzekeren. 
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Jeugd en jongeren 
Gesproken met o.a. - B. Broersma, R. van der Meer, H. en S. Palma, J. Broersma, G. Koetsier, K. 
Westra. 
 
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met een groep jongeren uit Aldtsjerk. Deze jongeren zijn 
minstens zo enthousiast over Aldtsjerk als de oudere groepen inwoners. De jeugd en jongeren 
waarmee gesproken is, zijn in de leeftijd 13 tot en met 16 jaar en zij hebben allen affiniteit met 
Aldtsjerk. De jongeren geven duidelijk aan zich prima te vermaken in Aldtsjerk en omstreken. In de 
zomer zijn zij voornamelijk buiten: varen en zwemmen, door de bossen trekken en ‘ontdekken’. In 
de winter kunnen ze bij elkaar thuis terecht. Er worden dan garages omgebouwd tot ‘keten’ waar 
de jeugd en jongeren zich dan prima vermaken. Zij geven daarmee aan geen of weinig behoefte te 
hebben aan een jeugdsoos of iets dergelijks. Als zij iets willen, dan maken of regelen ze dit met de 
inwoners van Aldtsjerk zelf wel! In het gesprek werd duidelijk dat in Aldtsjerk een behoorlijke 
aandacht voor jeugd en jongeren is. Zo weten de jeugd en jongeren heel goed waar zij voor 
bepaalde initiatieven moet zijn. Er zijn nog voldoende dromen wat betreft de jeugd en jongeren, zo 
zou een zwemvlot in het meertje een uitkomst zijn, en eventueel zelfs een glijbaan. Kortom, de 
jeugd en jongeren voelen zich gehoord, gewaardeerd en kunnen ‘leven’ in Aldtsjerk. Dit betekent 
dat zij voldoende kansen en vrijheid ervaren om hier te kunnen settelen.  
 
  

Verenigingen en sport 
Voorzitter van de IJsclub Oudkerk - Jan Oostenbrug  
 
Wij starten het gesprek bij meneer Oostenbrug in een prachtig gelegen woonhuis te midden van de 
landerijen in Gytsjerk, waar meneer ’s winters vanuit zijn tuin het ijs op kan stappen. Meneer 
Oosterbrug is al sinds 1972 voorzitter van de ijsclub in Aldtsjerk. Daarnaast is hij voorzitter bij de 
Friesche IJsbond, en hij is jarenlang ijsmeester bij de Elfstedentochten geweest.  
Even enthousiast vertelt meneer Oostenbrug over het ijs als over Aldtsjerk. Meneer Oostenbrug en 
zijn vrouw hebben jaren in Aldtsjerk gewoond en de grond die zij bezitten wordt nog steeds ingezet 
voor de vooruitgang van het dorp. Aldtsjerk Foarút heeft op de grond van Heer Oostenbrug grootte 
bouwplannen om de jeugd van het dorp een kans te bieden in de buurt te blijven wonen, daar is 
meneer Oostenbrug groot voorstander van. Ook verschillende boeren maken graag gebruik van de 
grond van meneer Oostenbrug.  
 
De IJsclub is een mooi voorbeeld van hoe zelfredzaam het dorp is. Alles wordt met elkaar gedaan: 
zo is het clubgebouw afgelopen jaar geheel verbouwd en opgeknapt door de leden. En als er tochten 
geschaatst kunnen worden, dan zet de IJsclub alles op alles om dit voor elkaar te krijgen, vaak in 
samenwerking met de Feinteboun. De jaren waarin niet op natuurijs geschaatst kan worden, worden 
er met de contributie andere activiteiten georganiseerd. Zo zet de IJsclub zich met de inwoners er 
voor in dat de kinderen van het dorp schaatsles krijgen. 
 
Meneer Oostenbrug geeft ons mee dat Aldtsjerk een fantastische plaats is: iedereen zet zich in voor 
elkaar en de betrokkenheid is groot. Ook de IJsclub ervaart dit: iedereen uit Aldtsjerk is actief lid 
van de IJsclub.  
Slotwoord van meneer Oostenbrug: Aldtsjerk is in moai doarp! 
 
 

  



Pagina 8 van 8 

 

Vrouwen van nu 
Voorzitter - Wytske van der Werff 
 
Vrouwen van Nu is een vrouwenvereniging. Wytske van der Werff is voorzitter van het district de 
Trynwâlden, dat 144 leden telt. Het jongste lid is rond de 55 jaar, terwijl de gemiddelde leeftijd 
boven de 70 ligt. 
De vereniging is 86 jaar geleden ontstaan vanuit de Landbouw-/Huishoudschool die gelegen was in 
het BOB-gebouw van Oentsjerk. Het is een neutrale vereniging, dit betekent dat er geen geloof aan 
verbonden is. De Vrouwen van Nu heette van oorsprong ‘De bond van oud-leerlingen’, daarna is de 
naam veranderd in ‘De plattelandsvrouwen’ en omstreeks 2000 is de naam ‘Vrouwen van Nu’ 
bedacht. 
Deze vrouwenvereniging is vooral in de winterperiode actief. In de winterperiode komt men 
eenmaal per maand bij elkaar en komt er een spreker, gaat men eropuit of wordt een activiteit 
georganiseerd. Binnen de vereniging zelf zijn vele verschillende interessegroepjes ontstaan, zoals 
haken en breien, fietsen, wandelen en tuinieren. Het bestuur van Vrouwen van Nu is altijd bezig om 
nieuwe leden te werven via Facebook, flyers, advertenties en mond-tot-mondreclame. Een wens is 
wel om jongere leden te krijgen, maar mevrouw Van der Werff heeft het idee dat dit lastig zal 
worden omdat vrouwen tegenwoordig werken en de tijden nu anders zijn.  
De vereniging is trots op de saamhorigheid, de gezelligheid die ze faciliteren en dat ze bij de tijd 
blijven.  
 
 

Vrijzinnig Hervormde Vrouwenvereniging 
Secretaresse - Coby Holtkamp  
 
Naast Coby Holtkamp, de secretaresse van de Vrijzinnig Hervormde Vrouwenvereniging Aldtsjerk, 
zijn ook de voorzitter, de penningmeester en een oud lid van het bestuur aanwezig bij het gesprek. 
De Vrijzinnige Hervormde Vrouwenvereniging (VHVV) is een vrouwenvereniging voor Aldtsjerk en 
Readtsjerk, opgericht in 1931. Dit jaar bestaat de vereniging 86 jaar. De vereniging is opgericht 
vanuit de Vrijzinnige Hervormde Gemeente, omdat de Dominee het belangrijk vond dat vrouwen 
voorlichting op verschillende vlakken kregen. Wanneer je trouwde, werd je automatisch lid van 
deze Vrouwenvereniging.  
Momenteel heeft de VHVV 14 leden. In het verleden waren er wel tot 97 leden. Het jongste lid is 67 
jaar en het oudste lid 89 jaar. De VHVV merkt dat de vereniging steeds kleiner wordt, sporadisch 
(ongeveer eens in de 2 jaar) komt er een nieuw lid bij, als je eenmaal lid wordt, ben je lid voor het 
leven.  
De vrouwen genieten ontzettend van de verschillende uitstapjes en activiteiten die zij in de winter 
manden om de 14 dagen ondernemen. De gezelligheid staat voorop binnen de vereniging: het draait 
niet meer om het geloof en er wordt niet tot nauwelijks meer gebeden, gezongen of psalmen 
gelezen. Regelmatig vinden er educatieve activiteiten plaats. Ook zijn er CreaDoe avonden, 
avonden met een spreker of etentjes. Verder vindt ieder jaar een kerstuitje plaats.  
De vrouwen van het VHVV zijn actief betrokken bij het dorp en het dorpsfeest. Ze ervaren Aldtsjerk 
dan ook als een actief maar ook zeer hecht dorp met veel verenigingen en er is genoeg te doen.  
 
 


