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Jaarverslag Dorpsbelang Oudkerk over het jaar 2016 
 

Het bestuur is afgezien van de ledenvergaderingen 10 keer bijeen geweest. Rein Hagenaars en Margje 
Tjeerdsma hebben afscheid genomen. Marten Pietersma en Chantoine Boomsma zijn toegetreden tot het 
bestuur.  
 
De vergadering van de gezamenlijke Dorpsbelangen Trynwâlden is uitgesteld tot 2017. 
Er waren dit jaar 2 ledenvergaderingen (13 april en 23 november) waarvan de opkomst stabiel is in vergelijking 
met voorgaande jaren. Ook heeft er op 23 maart 2016 een jaarlijks overleg met alle verenigingen van Aldtsjerk 
plaats gevonden. 
 
Dorpsbelang Aldtsjerk is aanwezig geweest bij de jaarlijkse evaluatie van (dorps)feesten in Trynwâlden. Dit is een 
overleg met de gemeente en de organiserende partijen van de feesten. 
 
Dit jaar werd er weer een Doarpspriis uitgereikt, hij werd toegekend aan Eeuwe de Vries, dit omdat hij 40 jaar 
mounder in Aldtsjerk is geweest. Hier heeft hij vele bezoeker kennis laten maken met natuur / wind en de 
molen. Op de (land)ijsbaan is Eeuwe vaak te vinden waar hij iedereen helpt met tips en trucs. Op 17 juni werd bij 
dit jubileum én de restauratie van de Aldtsjerkster moune stil gestaan.  
 
De pilot voor onderhoud openbaar groen in Aldtsjerk is voor 5 jaar verlengd. Zowel het dorp als de gemeente 
zijn positief over de resultaten. 
De jaarlijkse Sinterklaasintocht is door een groep vrijwilligers weer prima georganiseerd, ook dit jaar weer een 
geslaagd feest. 
De Kerst-Inn was ook dit jaar weer een sfeervol en prachtig feest het thema was Dromen, georganiseerd door 
vrijwilligers samen met de kinderen van Sinnehonk, het mingd koar Aldtsjerk en de Bazuin. De kerstboom stond 
ook dit jaar weer voor de flat. We gaan het komende jaar nadenken over milieuvriendelijker alternatieven.  
 
Er zijn bijeenkomsten bezocht van plan de Wetterwalden. Dit is een uitbreidingsplan op recreatief gebied, het 
toegankelijk maken van waterwegen voor pleziervaart. Aldtsjerk bevindt zich net binnen de grens van het plan, 
het kan ook van invloed zijn op onze toegankelijkheid. Waar nodig vindt overleg met  de havencommissie plaats.   
 
In mei was ook de jaarlijkse training van de vrijwilligers van de AED. Hierbij waren 7 deelnemers aanwezig.  
 
De vernieuwde website Trynwâlden werd feestelijk geopend, de beheerders voor Aldtsjerk zijn Jan de Boer en 
Marten Pietersma. Aldtsjerk neemt een prominente rol in op de site, er gebeurt veel in ons dorp blijkt maar 
weer. Op de site zijn ook de notulen van de ledenvergadering te vinden.  
 
Op schoolgebied binnen de Trynwâlden is regelmatig overleg geweest in het bestuur, met de school en 
gezamenlijke dorpsbelangen over de plannen voor 1 groot Kindcentrum. De uitkomst van de enquête was 
duidelijk: de dorpsbewoners willen het liefste de school (en daarmee levendigheid) in het dorp behouden, 
zolang de kwaliteit gewaarborgd blijft. Dit standpunt is door de gezamenlijke Dorpsbelangen geuit naar de 
betrokken partijen. Met betrekking tot het oud papier is overleg met de Ouderraad van Sinnehonk geweest.  
 
Op 8 juni is onder grote belangstelling de ovonde met de zo herkenbare ‘riiders’ geopend, een mooie reclame 
voor Aldtsjerk en de zelfredzaamheid van ons dorp, gezien het feit dat het herkenningspunt er met behulp van 
het dorp / dorpsbelang gekomen is. Het kunstwerk is gemaakt door dorpsgenoot Sipke Broersma.  
 
Fan ûnderen op is een project van de Ried fan Fryske beweging, met als doel de inwoners van Fryslân bewust te 
maken van de taal en cultuur en liefst ook te gebruiken. Trynke Wiegersma en Anneke de Vries 
vertegenwoordigen Aldtsjerk. Ondanks inspanning van de dames is het project inmiddels beëindigd.  
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Aldtsjerk Foar(r)út  
Er zijn diverse bijeenkomsten geweest, op de website Aldtsjerk Foarút is veel informatie te vinden. De concept 
ontgrondingsvergunning is aangevraagd.  
Verder zijn er veel overleggen geweest, o.a. met gemeente, provincie, Wetterskip en FUMO. 
 
Dorpsbelang is bezig met werkbijeenkomsten over dorpsvisie / ontwikkelen van enquête voor het dorp om input 
op te halen waarmee de dorpsvisie gevuld kan worden.  
 
Kunstroute: in september werd een druk bezochte kunstroute door Aldtsjerk en omgeving georganiseerd. Dit 
was een groot succes en werd feestelijk afgesloten bij Oerein.  
 
Met de vervanging van de AKA-borden is de borden-route helemaal 2018-proof.  
 


