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Beste leden,
’t Loopt al weer teugen ’t eand fan 2012. Dat geeft mij de gelegenhyd om werom te sien
op ’t ôflopene jaar. Foor Streekbelang Oost- en Westhoek het ‘t ’n jaar weest, werin at ’n
soad gebeurd is.
Twee saken binne dut jaar ôfrond en met ’n folgend projekt hewwe wij ’n begin maakt.
Fanôf eand juny is d’r werkt an de bou fan de kleedakkemmedasy op ’t kooitsytipelfeld
an de Kadal. Deuze akkemmedasy is 16 septimber opend. ’n Ferslag hierfan fine jim in
deuze Op ‘e Rolling. Op ‘e dâg sels is ’t al noemd, maar wij wille hier as bestuur ok nag
’s alle mînsen bedanke die ’t metwerkt hewwe an de bou fan dut mooie onderkommen.
Nag gyn week later is ’t informasybôrd in ‘e Westhoek onthuld. Met dut informasybôrd en
’n banky, anboaden deur Wonen Noordwest Friesland, is ’t monumint ter
nagedachtenis an de Poerdersramp kompleet worren.
’t Projekt wer‘t ’n begin met maakt is, is de anlêg fan de boate-helling. As onderdeel fan ’t
Rekreasyplan Oast- en Westhoek wort ondersocht of ’t mogelik is om in ‘e Kouwefaart ’n
boate-helling te realiseren. De reakreasykemmissy fan Streekbelang is hiermet al ’n
aardig eand op streek.
Bovenstaande onderwerpen worre feerderop in deuze Op ‘e Rolling útgebraid
beskreven. Bútten deuze saken komme d’r nag meer wetenswaardigheden an bod in
deuze Op ‘e Rolling.
Alfast ’n prot leesgenot, fijne Korsttydsdagen en ’n goed begin fan 2013.
Hotze Buwalda

Nieuwe sportaccommodatie geopend Oost- en Westhoek
Zondag 16 september werd
vooraf aan de tweewekelijkse
tipelwedstrijd
de
nieuwe
sportaccommodatie aan de
Kadal feestelijk geopend.
Tipelvereniging de Oosthoek
en Kaatsvereniging OudeBildtdijk zijn blij met deze
nieuwe aanwinst voor hun
sportterrein.
Door financiële steun van
gemeente
Het
Bildt,
Plattelânsprojecten, Stichting
Bildtse Belangen, Bildtse Bank
Friesland Bank, de inzet van een enthousiaste groep Ouwe-Dyksters en de medewerking
van Klaas Stork kon dit project gestalte krijgen.
In 1990 kregen de verenigingen de beschikking over een heus sportveldje onderaan de
Ouwe-Dyk. En nu dan is dat veld opgeleukt met een nieuw gebouw. Een opsteker voor
de verenigingen en de Ouwe-Dyk in het algemeen.
De bijdrage van bovengenoemde instanties is belangrijk voor een buitengebied om de
leefbaarheid op peil te houden. Bovendien is de hier toegepaste formule, waarbij
zelfredzaamheid van de bewoners een essentieel onderdeel vormt van de begroting een
goede zaak.
Niet alleen worden de contacten onderling aangehaald, maar men wordt zich ook bewust
van de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Investeren in eigen woonomgeving – op
wat voor manier dan ook geeft gezelligheid en veel
voldoening.
De tipelmannen en –vrouwen
waren massaal naar de
opening gekomen en de
wedstrijd die volgde mocht zich
verheugen op 24 deelnemers.
Het weer werkte nu eens mee
en zo werd het een gezellige
en prima middag.

• Ontwerpen, maken en onderhouden van
websites
• Hosting
• Restyling
• Advisering
• Delphi-programmering
Website:
www.verbi.nl

Herinrichting Westhoek
In de Westhoek onder aan de zeedijk is
onlangs een bankje geplaatst. En vanaf
het moment van plaatsing wordt er
dankbaar gebruik van gemaakt.
Voortdurend nemen voorbijgaande
fietsers, wandelaars en overige
bezoekers de moeite om even plaats te
nemen op het nieuwe straatmeubilair en
te genieten van de prachtige locatie.
Vanaf het bankje kijkt men uit op zowel
het Poerdersmonument als het prachtige
weidse landschap.
Zaterdag 22 september, werd het informatiepaneel naast het bankje onthuld. Precies 2
jaar na de onthulling van het Poerdersmonument op dezelfde plek, onder dezelfde
onstuimige weersomstandigheden.
In 1935 waren op een septemberdag enkele mannen op het Wad aan het poeren, een
vorm van sportvissen. Tijdens een plotseling opstekende storm zijn vier mannen
verdronken en dankzij heldhaftig optreden van een aantal mannen uit de Westhoek werd
erger leed voorkomen. Het monument, waarmee het Streekbelang de slachtoffers wilde
herdenken en de redders wilde eren is in 2010 geplaatst. Er zou – om het plaatje
compleet te maken – nog een informatiebord en een bankje volgen. Er is gekozen voor
een sobere, maar zeer passende invulling.
Het bankje is aangeboden door Wonen Noordwest Friesland, het infopaneel en
monument konden gerealiseerd worden door bijdragen van de Gemeente Het Bildt en
Stichting Bildtse Belangen, Bildtse Bank
Friesland Bank.
Als Streekbelang Oost- en Westhoek en
als bewoner zijn wij daar zeer erkentelijk
voor.

Protten water
Na een wisselvallige start van augustus werd deze maand afgesloten op de 30e en 31e
met een extreme hoeveelheid regen, ongeveer 100 mm in zo’n 20 uren. Dat is een
onvoorstelbare hoeveelheid water: per hectare spreken we dan over 1000 m3 oftewel 1
miljoen liter per hectare! Wanneer we er van uit gaan dat het Bildt circa 10.000 hectare
groot is betekent dit dat er in onze gemeente ongeveer 10 miljoen kubieke meter (10
miljard liter) water is gevallen. Het resultaat van deze grote hoeveelheid water was dat
alle sloten en vaarten tot aan de rand, vaak zelfs tot op het land gevuld was met water.

Bovenstaande foto toont de noordkant van een dijkhuis waarvan de tuin voor de helft
onder water stond, de kippen in het hok rechtsonder konden niet met droge poten buiten
komen, het perceel aardappelen op de achtergrond is ook voor een aanzienlijk deel
overstroomd.
De foto op de volgende pagina toont een sloot aan de noordkant van de Oudebildtdijk
welke de enorme hoeveelheid water niet kon verwerken. De sloot met normaal een
bovenwijdte van ongeveer 6 meter had nu een bovenwijdte van meer dan 15 meter!
Voor de nog te oogsten gewassen had deze wateroverlast ook gevolgen: de eerste
dagen waren de akkers onbegaanbaar voor de oogstmachines en toen na het weekeinde
de sloten weer redelijk op peil waren kwam er een oogstverbod voor pootaardappelen in
het wateroverlast gebied wat de kuststrook van Oude-Bildtzijl tot Franeker omvatte.

Het oogstverbod werd uitgevaardigd omdat in het oppervlaktewater de bruinrotbacterie
voor zou kunnen komen. Na controle van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren

Autoriteit) mochten de akkerbouwers de aardappelen op de niet ondergelopen
perceelsgedeelten alsnog oogsten als pootaardappelen. De aardappelen van
perceelsgedeelten waarop water had gestaan wat in contact stond met slootwater
mochten niet meer als pootaardappelen worden geoogst. Voor de betrokken
akkerbouwers heeft de wateroverlast behoorlijke (financiële en organisatorische)
gevolgen. Voor de boeren die een waterschade en/of bruinrotverzekering hadden
afgesloten wordt een deel van de schade vergoed door de verzekering. Een groot
gedeelte van de overstroomde aardappelen zal waarschijnlijk niet worden geoogst omdat
dit vaak niet de te maken kosten voor oogst kan opbrengen. Deze aardappelen mogen
uitsluitend als consumptieaardappelen aan enkele erkende verwerkers worden
afgeleverd. Ook deze route wordt weer gecontroleerd door de NVWA ter voorkoming van
verspreiding van mogelijke bruinrot. En vaak zijn de ondergelopen aardappelen minder
geschikt voor consumptie, omdat de maat van deze aardappelen te klein is. Ook mag
men dit product pas oogsten nadat alle pootaardappelen op het bedrijf geoogst zijn, en
vaak is er al met oogstmachines gereden over deze perceelsgedeelten om bij de nog te
oogsten pootaardappelen te komen. En vanzelfsprekend is ook een deel van deze
aardappelen verrot .
Wanneer ik dit stukje schrijf, eind oktober, is de oogst van (poot) aardappelen en uien
nog steeds niet voltooid omdat er ook na de wateroverlast van eind augustus te vaak te
veel water is gevallen…….
De boeren in onze omgeving hopen op betere tijden!
P.J. de Groot

Kom gerust eens langs in ons gezellige en sfeervolle café.
Ook voor feesten, bedrijfsborrels en partijen kunt u bij ons terecht.

Oudebildtdijk 678
9079 NA Sint Jacobiparochie
Email:

info@cafedeoosthoek.nl

Gebr. Drijfhout V.O.F
Voor al uw kraanwerk
mobiel
midi
Gespecialiseerd in
Boomrooien
Stobbenfrezen
Takken versnipperen
Levering van
Zand
Woudgrond
Houtsnippers
Bestratingsmateriaal
Drainagebuis
Siergrind
De Wissel 36,
9076 PT St.-Annaparochie.
Open zat. van 8.00 – 16.00 uur
of bel Jeroen 06-50596921

Overal is Kunst

Dit kunstwerk is gemaakt van aangespoeld materiaal en is te zien op de zeedijk bij
Zwarte Haan

OLVOD
In ons voorjaarsnummer van de Rolling heeft u een verslag kunnen lezen over het huis
met de naam: “Gîtes du lac” op nr.770.
Mijn verslag eindigde toen met de woorden om nog eens terug te komen op de naam
OLVOD. Deze letters staan voor een gezellige club mannen die wekelijks bij elkaar
komen en betekent: “Ouwe Lullen Van Ouwe Dyk”
Eind oktober heb ik een afspraak gemaakt met dhr. Lyckele de Vries, lid van de OLVOD
club en woonachtig in de Oasthoek op nr. 668.
Dit huis bestond oorspronkelijk uit 2 huizen is in 1981 gekocht als tweede woning.
Een aantal jaren terug is van beide huizen één geheel gemaakt. Zo kwamen vanuit
Noord - Holland Lyckele en zijn partner Piet hier met heel veel genoegen wonen.
Het ontstaan van de Olvod:
De oorsprong ligt in café de Oasthoek, de oorzaak - een groepje kegelende vrouwen.
Een aantal van deze vrouwen werd na afloop van het kegelspel weer opgehaald door
hun man of buurman. Soms bleven deze mannen nog een uurtje hangen om gezellig een
pilsje te drinken. Het mannenploegje groeide langzaamaan.
De voortrekker van deze mannenclub moet wel even genoemd worden, het was Alfred
Stockman.
Na sluiting van het café verhuisde de kegelclub naar de Spitsroeden en belandden de
mannen in de Westhoek bij Gaya.
Tegenwoordig vinden de bijeenkomsten plaats in het café van Ouwesyl: “het Graauwe
Paard”. De mannen van de OLVOD komen elke donderdag bij elkaar en hebben geen
gebrek aan gespreksstof. Er wordt gesproken over politiek, televisie, de Streek en wat
verder ook maar actueel is op dat moment.
Voor zo’n lange streek als de onze is zo’n initiatief toch bijzonder. Hoe vaak ontstaat er
nog een nieuwe club of vereniging?
Opvallend is wel dat de club voornamelijk bestaat uit mannen die van elders komen.
Het is al net als met emigranten die in een ander land, een andere omgeving komen
wonen. Men zoekt lotgenoten om ervaringen te delen.
Alhoewel de meeste mannen van de club prima geïntegreerd zijn hier op het Bildt, in hun
nieuwe woonomgeving, vinden ze de club toch een aangename en vooral ook gezellige
aanvulling.
Aan het eind van het jaar hebben de mannen een etentje als afsluiter.
De club telt 8 leden, waarvan 2 net buiten het Bildt wonen.
Duidelijk is dat ze beslist geen vereniging zijn en dus ook geen voorzitter hebben maar
een voorspreker, zoals ze dat zelf omschrijven. Deze taak past Lyckele helemaal.
Tijdens ons gesprek aan de keukentafel met een lekker kopje koffie is het genieten van
het ruime uitzicht op het noorden. Je waant je bijna op een doek van Sjoerd de Vries, de

vader van Lijkle. Enkele van zijn werken met prachtige luchten zijn te vinden in de
woning van zijn zoon.
Het uitzicht op het noorden is niet in een lijstje te vangen en verandert mee met de
seizoenen.
De prachtige luchten, het landschap, de zeedijk, ’t Vliet en Zwarte Haan.
Minder ogend is het aardappelveld voor hun ramen dat er nat en mistroostig bij ligt door
de vele regen die in het najaar gevallen is.
Met dank aan de gastheer voor dit korte interview verlaat ik de smaakvol ingerichte
woning.
Een pareltje aan onze Oude-Bildtdijk.
NJR

Vuur- en Lichtwandeltocht over de Oude-Bildtdijk
Een winterwandeltocht over de langste straat van Nederland: de Oude-Bildtdijk. Er wordt
gewandeld van St.Jacobiparochie naar Oude-Bildtzijl, ruim 12 kilometer Onderweg
koren, korpsen, bands en theater. Stichting Lucht, Licht en Land Het Bildt zorgt voor
prachtig verlichte boerderijen, Stichting Bewegen voor Overlevenj zorgt voor fakkels,
vuurpotten en verlichte ballonen. Het wordt ongetwijfeld een hele sfeervolle avond.
Start tussen 18.00 en 20.00 uur. Kosten zijn 15 euro voor volwassenen en 5 euro voor
kinderen. Route: vanaf Groate Kerk via Westeinde, Westerweg, Sybrenspad,
Oudebildtdijk naar Oudebildtzijl. Vanaf Oudebildtzijl rijden bussen om de wandelaars
weer terug te brengen naar de startplaats vanwaar ze weer met eigen vervoer
huiswaarts kunnen gaan. Aanmelden via de website : bewegenvooroverleven.nl
De route gaat dus over een gedeelte van het werkgebied van Streekbelang Oost- en
Westhoek, we hopen dat dit weer een geslaagde wandeltocht zal worden waar ook de
bewoners, naast de koren korpsen en bands, vast hun steentje aan bij zullen dragen om
te zorgen voor een onvergetelijke entourage. We wensen wandelaars,publiek en alle
medewerkers een geslaagde avond.
De bewoners van dit gebied zullen ongetwijfeld binnenkort meer horen van dit gebeuren
van de organisatie.
P.J. de Groot

Meinte Terpstra
Oudebildtdijk 1198
9075 NR Westhoek (Frl.)
Tel. +31(0)518-491457
Mob. +31(0)6-23937160

www.mtbikes.nl- info@mtbikes.nl

Yby Potlatch
De weggeefdag van Yby
Potlatch zal niemand ontgaan
zijn net zoals haar vrolijk
beschilderde autootje en huis.
Maar hoe is Yby verder gegaan.
Is er in Amsterdam een nieuw
atelier ? Wat gaat er gebeuren
met haar huis/ atelier aan de
Oude-Bidtdyk ? Met deze vragen
ga ik bij mijn buurvrouw op
bezoek. Ik word warm en
hartelijk binnen gelaten en bij
een kop koffie begint het vragenrondje. Want wat betekent eigenlijk haar naam Yby
Porlatch.
Portlatch komt bij de Canadese Indianen vandaan en betekent : weggeven.
Yby betekent liefde. Een toepasselijke naam voor een bijzonder persoon
Wilde je altijd al kunstschilder worden ?
Ik ben opgegroeid in een kunstenaarsgezin. Mijn vader, moeder en broer maken ook
kunst.
Wat betekent kunst voor Yby ?
Ik heb het volgende stukje van haar eigen website www.ybypotlatch.com. gehaald. Zij
kan beter onder woorden brengen wat kunst voor haar betekent dan ik
-Yby schildert over
de aarde en alle
universas daar om
heen. Zij schildert
en componeert alles
wat zij voelt, hoort
en ziet, alles wat de
aarde en alles daar
om heen, boven
onder en op haar
vertelt

Welke genre schilder je ?
Ik heb een eigen stijl ontwikkeld. Je kan het moderne kunst noemen. Kenmerkend voor
haar werk zijn de vrolijke kleuren, de zwarte lijnen en witte spetters.
Hoe ben je verder gegaan na het weggeven van je werk ?
Ik ben met mijn vriendin naar Amsterdam gegaan. Daar maak ik schetsen en in de
weekenden en andere vrije dagen gaan we hier naar toe. Hier “spetter” ik de
schilderijen, fotografeer en publiceer mijn werk.
Wat ga je doen met het atelier aan de Oudebildtdijk ?
Het huis wordt onder verbouwd als een galerie. Hier komen mijn schilderijen maar ook
het werk van mijn vriendin. Janite maakt foto’s en bloemen decoraties. Achterin het
atelier komt een ruimte waar wij cursussen gaan geven. Boven wordt verbouwd als
woonruimte.
Hierna bedank ik Yby voor het vraaggesprek en stap met een warm gevoel de mistige
dijk weer op.
M.W D

Wmo, wet maatschaplijke ondersteuning.
De gearwurking fan 8 gemeenten: “NoardWestFryslân”.

Minsken kinne ûndersteuning krije as se dat wolle fan 'e gemeente.
Dêr is de Wmo op basearre en in soard minsken meitsje dêr brûk fan:
Wenfoarsjenningen, Ferfiersfoarsjenning, Rolstoelen en Húshâldelike help
De útfiering fan 'e Wmo sit yn Frjenstjer 0517-380200 of info-wmo@sozawe-nwfryslan.nl, dy dat fersoargje yn 8 gemeenten: It Bilt, Ferwerderadiel, Frjentsjeradiel,
Hârns, Ljouwerteradiel, Menaameradiel, Skylge en Flielân.
Er is in ried fan adfys Wmo yn It Bilt, dêr sit ik ek yn.
OBD foar altiten Johannes Rozenga.
Wat docht de Wmo-advysried foar jo?
De Bildtse Wmo-adviesraad bekijkt of de gemeente deze taak Wet maatschappelijke
ondersteuning goed uitvoert. De raad geeft ook adviezen. Gevraagd en ongevraagd.
Skilje foar adfys: Ron Schaft: 06-13043677 of 06-27140350 (Tjitske v.d. Mey
Tamminga). en/of
https://sites.google.com/site/duidelijkheidinhetbildt/
De Wet maatschappelijke ondersteuning - Wmo - is een zogenaamde compensatiewet.
Dat betekent dat de Wmo geen recht geeft op een voorziening maar dat, samen met de
vraagsteller wordt bekeken wat kan worden gedaan om deelname aan het
maatschappelijk verkeer mogelijk te houden.
Het gaat dus om een vorm van compenseren die de vraagsteller steun geeft om zo
zelfstandig mogelijk te kunnen blijven functioneren.
Algemeen geldt dat iedere burger zelf verantwoordelijk is voor de regie op het eigen
leven. De gemeente die de Wmo uitvoert, neemt die regie nooit over. Dit betekent dus
dat de vraag-steller, ondanks mogelijke gebreken, zelf verantwoordelijk blijft voor de
organisatie van zijn of haar ondersteuning. Omdat er geen situatie gelijk is, betekent het
ook dat er altijd sprake is van maatwerk dat past bij de specifieke situatie van de
vraagsteller. Er is dus nooit sprake van: ‘Ik heb dit, dus heb ik recht op zus of zo’.

De Wmo kent 9 aandachtsgebieden. Deze zijn:
1. het bevorderen van sociale samenhang in dorpen, wijken en buurten;
2. op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met het opgroeien
en de ondersteuning van ouders met problemen bij het opvoeden;
3. het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;
4. het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;
5. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en het bevorderen
van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch
psychisch probleem of een psychosociaal probleem;
6. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch
psychisch probleem of een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van
hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer;
7. Maatschappelijke opvang, advies en steunpunten huiselijk geweld;
8. OGGZ, de openbare geestelijke gezondheidszorg;
9. Verslavingszorg.
Als u op grond van de Wmo vragen hebt om ondersteuning, kunnen deze worden
gesteld aan het Wmo-groep. Gemeenthuis Het Bildt 0518-409234 . Vanuit het Wmogroep in Franeker (0517-380 200) wordt uw vraag dan beoordeeld en wordt bekeken op
welke wijze hulp en compensatie kan worden geboden. De onderstaande aanpak wordt
gevolgd:
– Bij de beoordeling wordt eerst bekeken hoe uw situatie is. En op welke wijze uw eigen
netwerk (de kring van familie, vrienden, buren enzovoort om u heen) kan worden
ingeschakeld bij hulp van uw probleem. Zoals al is aangegeven, u bent en blijft daar in
eerste plaats zelf verantwoordelijk voor maar u kunt ondersteuning krijgen bij het
organiseren van dat netwerk.
− Als er geen mogelijkheden in uw netwerk zijn, wordt bekeken of – en hoe u kunt
worden ondersteund vanuit gemeenschappelijke voorzieningen.
− Pas als daar ook geen mogelijkheden zijn wordt nagegaan of professionele
ondersteuning moet worden geboden en zo ja, in welke vorm en omvang dat
moet gebeuren.

Openbaar vervoer aan de Oude-Bildtdijk
Op 9 december neemt Arriva het openbaar vervoer in een groot deel van Friesland over
van Connexxion. In de aanbesteding is bepaald dat de zogenaamde dikke lijnen (de
buslijnen, waar veel personen vervoerd worden) geoptimaliseerd zullen worden en dat
de dunne lijnen grotendeels zullen verdwijnen. Onder optimaliseren verstaat men vooral
een betere aansluiting op treinen en andere bussen, de frequentie gaat veelal niet
omhoog. De bussen op de dunnen lijnen zullen meer vraagafhankelijk gaan rijden.
Concreet betekent dit dat per 9 december lijn 73 niet meer over de Oude-Bildtdijk rijdt,
maar alleen in de vorm van vraagafhankelijk vervoer.
Een stukje historie
De oorsprong van het openbaar vervoer aan de Oude-Bildtdijk begint al voor 1930, toen
Tjerk Kramer en Luitzen Bantema naar Leeuwarden reden, later werd deze lijndienst
verzorgd door Gerrit Dijkstra van de BABO (Bildtse AutoBus Onderneming).
Tj.

Douma voor de 4de bus van de BABO (bron: Bildts Dokumintasysintrum)
Na de BABO, werd het vervoer verzorgd door de LABO (Leeuwarder AutoBus
Onderneming). De LABO is rond 1970 samen met de LAB opgegaan in de NOF (NoordOost-Friesche Autobusonderneming) uit Dokkum. De namen LABO en Lab bleven wel
bestaan.
Op 1 april 1971 fuseerden de NOF de NTM (Nederlandsche Tramweg Maatschappij) uit
Heerenveen tot de FRAM (Friese Autobus Maatschappij). De FRAM heeft het
busvervoer over de Oude-Bildtdijk meer dan 25 jaar verzorgd.

Buslijn 73 op het toenmalige busstation van Leeuwarden (ong. 1990).
Op 1 januari 1996 fuseerde de FRAM met de DVM/NWH (Drenthe en Noordoostpolder)
tot de VEONN. Lang heeft de VEONN niet bestaan, want in 1998 werd de VSN-groep,
waar de VEONN destijds onderdeel van uitmaakte, overgenomen door het Britse Arriva.
Arriva heeft onder de naam NoordNed tot 2006 het vervoer aan de Oude-Bildtdijk
verzorgd.
In 2006 verkreeg Connexxion de concessie en heeft tot en met 2012 het busvervoer
verzorgd.
Op 9 december 2012 gaat de nieuwe concessie in. Deze concessie is gewonnen door
Arriva, waardoor deze partij van die datum het openbaar vervoer verzorgd.
In de huidige concessie is er geen plaats meer voor de dunne lijnen. Dit vervoer zal op
een andere manier verzorgd worden. Wat voor manier is op dit moment nog niet bekend.
Door de goedkope aanbesteding door de provincie is er geld overgebleven. Dit geld is
beschikbaar om lokale vervoersinitiatieven te ontwikkelen. Onlangs heeft Burdaard b.v.
een “Omnibus” gekregen. Gemeente het Bildt heeft ook aangegeven op zoek te gaan
naar een alternatief voor de weggevallen busverbinding. Men doet dit in overleg met de
verschillende dorpsbelangen, vervoerders en andere belangenorganisaties.
Ook Streekbelang Oost- en Westhoek is gevraagd om mee te denken in het geheel.
We houden u op de hoogte.

Is dit straks verleden tijd?

Baggeren vaarten Oudebildtdijk en Nieuwebildtdijk.
Begin oktober is Wetterskip Fryslan begonnen met het baggeren van de vaart langs
de Oudebildtdijk. Men is begonnen vanaf de Ouwe Rij te Oudebildtzijl, het werk
vordert nu gestaag richting Attesweg om te eindigen bij de boerderij van Schuiling
ten westen de Langhuisterweg aan de Oudebildtdijk waar aan de zuidkant een
baggerdepot is aangelegd. Hier aangekomen volgt het westekijke traject. Het
baggeren gebeurt met een baggerboot welke de bagger, via een paar
tussenpompen, door buizen naar het baggerdepot pompt. De buizen die niet meer
nodig zijn richting Oudebildtzijl worden nu al weer uitgelegd vanaf het baggerdepot
naar het westen. De planning is dat deze winter(begin januari) het baggeren van de
Oudebildtdijkstervaart voltooid kan worden mits er niet te veel vorst komt. De vaart
wordt gebaggerd inclusief een gedeelte Holle Rij en helemaal bij de Oudebildtdijk
langs zover de baggerboot kan komen. De diepte wordt, gemeten op zomerpeil,
minimaal 1,10 meter dichter bij stroomkanaal(Koudevaart) naar gemaal meer dan
1.20 meter. Het gehele traject dat nu gebaggerd wordt is ongeveer 9.4 Km en er
wordt dan ongeveer 2.5 kubieke meter bagger per meter afgevoerd, totaal over dit
traject dus ongeveer 24000 kubieke meter. De baggerboot kan 100 tot 140 meter per
dag baggeren en dit is geheel volgens planning. Ook openbaar vuil, als fietsen
banden wielen worden tijdens baggeren opgeruimd.
De planning is dat vanaf herfst volgend jaar volgens dezelfde procedure de
Nieuwebildtdijkstervaart wordt gebaggerd vanaf Nieuwebildtzijl tot H.G.Miedema
gemaal op Zwarte Haan. Ook zal dan vanaf Cafe Het Graauwe Paerd tot Noordzijde
buiten dorp worden gebaggerd dit op verzoek van Gemeente het Bildt,voor

bevaarbaarheid, want dit stuk was voor Wetterskip niet noodzakelijk. De
woordvoerder van Wetterskip begreep niet waarom de gemeente niet ook het
gedeelte Ouwe Rij vanaf aftakking Oude Leye tot cafe in Oudebildtzijl en vanaf
noordelijke komgrens Oudebildtzijl tot Nieuwebildtzijl niet gelijk ook mee liet
baggeren want dan was gelijk alle vaarwater op het Bildt goed bevaarbaar en als het
nu gelijktijdig meegebaggerd zou worden was het veel goedkoper dan wanneer dit
later nog afzonderlijk zou moeten gebeuren. Wanneer deze projecten zijn voltooid
zal zowel waterafvoer als ook de bevaarbaarheid weer op het gewenste
kwaliteitsniveau zijn.

VtyxàtÜ|t _âÇt
Oudebildtdijk 500-B
St.-Annaparochie
tel 0518 403692
Open 15.00 tot 20.00 uur
zondag 13.00 tot 20.00 uur
maandag gesloten

Cafetaria De Amsterdammer
Oosteinde 7
St.-Jacobiparochie
tel 0518 744400
Open van 12.00 tot 21.00 uur
dinsdag gesloten

Uw adres voor diverse broodjes, snacks, patat en frisdranken.
Wist u wel dat wij ook bezorgen?? Bezorging ook bij bedrijven!

Sfeerverlichting van gevouwen tulpvormpje

Benodigde materialen:
• Kerstverlichting
• Spatschermpje
• Plakkaatverf
• Papierlijm
• Twee vellen pergamanopapier of vouwpapier bestreken met lijnolie
Werkwijze :
Versier het pergamanopapier door het te bespatten met de plakkaatverf.
Goed laten drogen.
Knip het pergamanopapier in stukken van 12 bij 12 cm. Vouw hier van zoveel tulpvormen
als nodig zijn om alle lichtjes van het snoer te voorzien.
De tulpjes maak je zo : vouw 16 vierkantjes.
Zet daarna viermaal een knip ter grootte van één vierkantje in het midden van elke zijde.
Plak dan de middelste twee vierkantjes van elke zijde op elkaar.
Maak een gaatje in de onderkant van de tulpjes en trek voorzichtig het lampje
erdoorheen.

Met regelmaat verschijnen in de Leeuwarder Courant recepten van Klaas Kasma.
Behalve dat Kasma een uitstekende kok is, kan hij ook erg leuk schrijven.
Kasma leukt zijn recepten dan ook altijd op met een smeuïg verhaaltje.
Onderstaand Bildts recept wil ik u niet onthouden.
Misschien iets voor de feestdagen?

Aardappelen en goitekeesterrine
Rijdt je met je auto of de fiets door het mooie Bildtse landschap en je ziet opeens een
vent op klompen met een cowboyhoed op zijn hoofd, dan is de kans groot dat het een
van de leden van de legendarische band de Feetwarmers is. De mengeling van country
en folkmuziek die deze band uit hun gitaren, dan wel wasborden, banjo’s en accordeons
laat klinken wordt vergezeld door onvervalst Bildts gezang. De goitekeesmezyk, zoals de
Feetwarmers hun muziek noemen, zou menig paardenstal of koeienschuur in de regio
hebben omgetoverd in een danszaal. Dat is niet helemaal waar. Uit betrouwbare
bronnen heb ik vernomen dat menige keurige danszaal na een optreden van deze heren
in een dusdanige deplorabele staat verkeert, dat je er geen paard meer zou willen
stallen.
3 grote aardappelen
1 halve deciliter room
1 theelepel kerriepoeder
225 gram zachte goitekees, op kamertemperatuur
zout en peper
citroensap
bakpapier
Snijd de aardappelen vierkant. Snijd deze aardappelblokken in niet te dunne plakken.
Kook deze een paar minuten in licht gezouten water tot ze beetgaar zijn. Laat ze
uitlekken. Roer de room en het kerriepoeder door elkaar en laat dit even koken in een
sauspan en vervolgens tot kamertemperatuur afkoelen. Verkruimel de goitekees en roer
met de mixer de room erdoor tot er een gladde massa ontstaat. Breng dit op smaak met
peper, zout en citroensap. Bekleed een vierkante ovenschaal met bakpapier. Leg hierin
een laagje aardappelplakjes. Deze moeten tegen elkaar liggen en niet over elkaar. Strijk
hier een derde van het goitekeesmengstel over. Herhaal dit met de overige aardappelen
en het giotekeesmengsel. De bovenste laag moet aardappel zij. Bedek de ovenschaal
met aluminiumfolie. Zet de schaal ineen grotere, met water gevulde, ovenschaal.
Verwarm de oven voor op 180 graden en bak de aardappelterrine een uur. Laat hem
even afkoelen en schep hem dan op een schaal.

