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Aanwezig         : De Brêgebidler – Hester van Delft en Jellie Sinnema 
                            Sinnehonk – Annestien Andela 
                            Feestcommissie – Hendrik Oostenbrug en Kees de Vries 
                            Feinteboun - Afwezig 
                            Oerein – Annestien Andela en Dorien de Vries                           
                            Havencommissie – Theo Spies  
                            Speeltuincommissie – Afwezig 
                            Ysclub – Jacob de Vries 
                            Kerst-Inn – Gryt v.d. Polder, Marja de With 
                            Sinterklaascommissie- Afwezig 
                            PGT – Bart van der Steege 
                            Klokkenluiders – Theo Spies 
                            Koar – Trynke Wiegersma en Anneke de Vries 
                            AED – Theo Spies 
                            Doarpsbelang –  Marja de With, Hester van Delft, Marten Pietersma 
                            Fan ûnderen Op – Trynke Wiegersma en Anneke de Vries 
                            Bibliotheek – Anneke de Vries 
                             
  

    
 
Opening: 
Hester van Delft opent de vergadering en heet allen welkom. Een uur later dan gewoonlijk ivm de open dag 
op obs Sinnehonk.  
 
Protestantse Gemeente Trynwâlden 
Er is een nieuwe bevochtiger voor het orgel aangeschaft. Het komende jaar zal de binnenkant van de kerk 
een schilderbeurt krijgen. Ook de borden in de kerk worden gerestaureerd. 
 
Oerein 
Er wordt jaarlijks diverse gegevens bijgehouden, waaruit bijvoorbeeld naar voren komt dat er afgelopen jaar 
7000 bezoekers aanwezig zijn geweest bij de diverse activiteiten. 
 
Haven 
Het is een goed jaar geweest waarin alle ligplaatsen bezet waren. Uit het aantal incidentele overnachtingen 
komt niet naar voren dat de Noordelijke Elfsteden Vaarroute tot veel grotere vaarbewegingen lijdt. Wel komt 
er zo nu en dan een camper gebruik maken van de faciliteiten op het haventerrein. Overleg is er oa met de 
gemeente om het talud aan te passen zodat schade voorkomen kan worden en met de stichting Electrosloep 
Aldtsjerk. Ook in 2017 zijn er weer opstapdagen in april en het najaar. 
 
 
 
 



IJsclub 
We hebben geen strenge winter gehad, dus alle aanwezige materieel kon in de schuur blijven. Wel is er 1 
middag gelegenheid geweest voor de schooljeugd om te schaatsen en heeft de IJsclub 1x de schooljeugd 
getrakteerd op een dag schaatsen in de IJshal Leeuwarden. 
 
Kerst Inn 
Wederom een geslaagde kerstavond gehad in de Pauluskerk, met oa medewerking van schoolkinderen, De 
Bazuin, Mingd Koar. Organist Ivo van Hijum zorgde voor moderne klanken op het kerkorgel. 
 
Mingd Koar 
Men is momenteel druk aan het oefenen voor het concours van 8 april in Joure, nu mét choreografie. Verder 
staan er nog een aantal concerten in de planning. Mochten er nog sopranen zich willen aanmelden voor het 
koor, dan zijn ze meer dan welkom. 
 
Feestcommissie 
In 2016 hebben we een mooi dorpsfeest gehad en ook voor 2017 is het programma zo goed als rond met 
diverse artiesten en activiteiten. Dit jaar 3 dagen feest t/m de zondag. Dit jaar zal het voor de 40e keer zijn 
dat de zweefmolen van Johny Kooistra in Aldtsjerk staat. Vanaf april komen de commissieleden weer bij de 
inwoners langs met de bijdragelijsten. 
 
Speeltuin 
Jacob de Vries weet te melden dat in maart de speeltuinen geïnspecteerd worden. Een aantal zaken zal 
aangepakt worden, zoals de loopbrug en ook het bordje van de Sinnetún mag in ere hersteld worden. 
Actie voor dorpsbelang: Het grasmaaien in de speeltuin van het hofje verloopt niet naar behoren. Er wordt 
met een te grote machine vanaf het Eysingapad de speeltuin ingereden, en daarbij gebeurt dit niet goed. 
Hierover contact met gemeente opnemen. 
 
AED 
Er is een nieuw onderhoudscontract afgesloten. Vanaf 2017 zal er 2x per jaar een instructie voor vrijwilligers 
georganiseerd worden, waarin ook de vrijwilligers van Oerein meegenomen worden. NB ook mensen die 
geen instructie hebben gehad kunnen de AED bedienen: het apparaat geeft zelf de juiste instructies wel aan. 
Aldtsjerk zal zich aansluiten bij Hartslag.nu. De vrijwilligers zullen dan dmv een sms-bericht een oproep voor 
hulp ontvangen. 
 
Brêgebidler 
Binnenkort zal de 100e editie verschijnen, dit in het 20e jaar van het bestaan van onze dorpskrant. Het zal een 
collectors item worden!  
 
Sinnehonk 
2x per jaar is er een open dag, vandaag was dit in het thema verkeer, in het najaar is het in het thema van de 
kinderboekenweek. Er zijn 2 nieuwe leerkrachten aangetrokken op school. Door de ziekte van juf Martha 
moet er geschoven worden met de groepen. Invoering van continurooster: was aanvankelijk wennen, maar 
bevalt nu goed. De klusjesman is gestopt, Annestien verricht nu hand- en spandiensten. Doordat er elders in 
de gemeente scholen worden samengevoegd, is er momenteel in de Trynwalden geen sprake van clustering. 
Momenteel zitten er 43 kinderen op school. De resultaten zijn erg positief, de scores van Sinnehonk behoren 
al jaren tot de top 3 van OPO Furore! 
Nieuw is de proef met Snappet, een nieuwe digitale leermethode waarbij de kinderen op eigen tablets in 
eigen tempo de basisvakken kunnen maken/leren. 
 
 
 
 



Feinteboun 
Nieuw bestuur: Voorzitter Wouter Hooghiemster, secretaris Sytze Tjeerdsma en penningmeester Tim 
Luinstra. 
 
Fan ûnderen op 
Projekt fan 'e Fryske Beweging om brûk fan de fryske taal te promoatsje. Anneke en Trienke hawwe in pear 
jûnen organisearre yn dit kader, mar troch swierrichheden yn 'e organisaasje is it hiele projekt stop set. 
 
Bibliotheek 
Deze is een paar weken geleden flink opgeschoond. Dozen oude boeken zijn verruild voor dozen nieuwe 
boeken om de aantrekkelijkheid van de bibliotheek te garanderen. De enthousiaste vrijwilligers hopen dan 
ook dat vele inwoners op donderdag langs gaan komen. 
 
Klokkenluiders 
Er is een nieuw mechaniek geplaatst voor de vlaggenmast. Het probleem is nu dat er hierdoor alleen een 
kleine vlag in de mast kan worden gehesen. Hierover is overleg met de gemeente 
 
Dorpsbelang 
De enquêtes voor het opstellen van de nieuwe dorpsvisie worden momenteel uitgedeeld tegelijk met het 
ophalen van de jaarlijkse contributie. Dorpsbelang is de afgelopen tijd weer met diverse partijen/organisaties 
om tafel geweest: B&W, Dorpsbelangen Trynwâlden, Wetterwalden, Gigantenfestival. Voor wat betreft 
Aldtsjerk Foarut: de ontwikkelingen kunnen gevolgd worden op de website. Momenteel worden de laatste 
stappen genomen voordat de belangstellenden kunnen gaan intekenen op de kavels. Er is nog druk overleg 
over de volgorde bouwen woningen versus afgraven meer, dit heeft alles te maken met geluidsoverlast. 
 
Rondvraag: 
* Theo Spies: Tjalling Faber is gestopt met het plaatsen van boeien in de mar. Hoe vangen we dit op? 
                         Actiepunt Dorpsbelang: Overleg met gemeente en provincie over opvolging. 
* Gryt vd Polder: Zij heeft de organisatie van Tsjerkepaed overgenomen van Coby Holtkamp. Er worden nog 
                          vrijwilligers gezocht voor rondleidingen op de zaterdagen de komende zomer vanaf 1 juli. 
                          Thema dit jaar is Rome en de reformatie. 
* Bart vd Steege: In de enquête voor de dorpsvisie wordt niet gesproken over de Pauluskerk. Vanuit de PGT 
                         is de vraag echter wel hoe de Aldtsjerksters staan tegenover het gebruik van de kerk. Wellicht 
                         dat dit alsnog meegenomen kan worden in een onderdeel van de dorpsvisie? 
 
Hester van Delft sluit om 22.20 uur de vergadering 
 
 


