Nieuw bestuurslid Streekbelang Oost- en Westhoek:
Eric Flootman. Ik ben in Dokkum geboren.
Vanaf mijn dertigste werk ik in de hulpverlening en dan vooral in de
jeugdhulpverlening.
Vanuit mijn huidige functie houd ik mij bezig met werven en screenen van nieuwe
pleeggezinnen. Voordat ik in de hulpverlening zat was ik slager/slagter.
In november 2001 ben ik vanuit Leeuwarden verhuisd naar het gardeniers
boerderijtje op de OBD 697. Inmiddels woon ik daar met mijn vrouw Margreet en
dochter Silke naar alle tevredenheid met wat schapen, kippen en een kat.
Door de jaren heen is er verbondenheid met de omgeving ontstaan.
Ik heb geen bestuurservaring, maar ervaar wel een belang in het zorgvuldig omgaan
met deze unieke woonomgeving.

Streekbelang Oost- en Westhoek
Bestuur:
Hotze Buwalda
Kinke Hoogterp
Meinte Terpstra
Piet Jan de Groot
Eric Flootman
Maaike Wassenaar
Johannes Rozenga

- voorzitter
tel 491928
- secretaris
tel 401556
- penningmeester tel 491457
tel 491013
tel 404171
tel 482244
tel 785024

Secretariaat: Oudebildtdijk , 9079 NB St. Jacobiparochie
Bankrekening: 29.60.44.067 Friesland Bank
e-mail adres: info@streekbelangoost-enwesthoek.nl
website:
www.streekbelangoost-enwesthoek.nl
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Beste leden,
Foor myn gefoel het de jaarfergadering krekt weest en binne wij al weer an de
seumer toe.
Op de jaarfergadering hewwe wij ôfskaid nommen fan de bestuursleden Gerda van
der Weg – Hiddinga en Neeltsy Jensma – Rondaan. Baide frôly wil ik bedanke foor
de inset fan de ôflopene jaren. Op deselfde jaarfergadering konnen wij twee nije
leden foorstelle: Kinke Hoogterp – Mollema en Eric Flootman. Welkom en fijn dat
jim ’t bestuur fersterke wille.
Op de jaarfergadering sâgen wij in ‘t kort werom sien op ferleden jaar. Wij hewwe ’n
mooie nije sportakkemedasy realiseerd, we binne weer ’n klain stappy freerder
kommen met ’t GVVP; de foorberaidings fan de trailerhelling in ‘e Kouwefaart binne
nag in folle gang. ’n Folledig ferslag fan de jaarfergadering kinne jim feerderop in
deuze Op ‘e Rolling leze. Naast weromsien, hewwe wij ok foorútsien naar ’t
kommende jaar.
’n Jaar werin’t de Ouwe- en Nije-Dyk foordroegen worre sille as beskermd
dorpsgesicht. In 2010 het de Bildtse gemeenteraad dut foorstel, dat steund worde
deur ’t kollezy fan B en W, ôfwezen. Teugen ´t adfys fan de gemeenteraad het de
Prevînsy ’t dochs foordroegen in Den Haag bij de Rijksdienst.
’t Bestuur fan Streekbelang het meerdere pogings deen om útleg te krijen fan de
Prevînsy over de gefolgen fan soa’n status.
Alle maakte ôfspraken over ‘n útleg binne om ondúdelike redenen meerdere keren
annuleerd. Infloed op ’t beslút is ondertussen spitig genog niet meer mooglik, maar
Streekbelang het wel de toesêging fan B en W, dat de Rijksdienst útleg geve sil over
’t nommen beslút.
Wij houwe jim op de hoogte.
’n Prot fan bovenstaande saken en nag feul meer komt feerderop in deuze Op ‘e
Rolling an de order.
Ik wîns jim alfast ’n goeie seumer toe.
Hotze Buwalda
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Norbert 444 weer Algemeen Kampioen Friese hengsten!
Een paar dagen voor de hengstenkeuring Fries ras kwam ik Jan Van der Zee tegen:
“Norbert weer kampioen?” vroeg ik Jan. Nou nee, ik reken nergens op het gebeurt
eigenlijk nooit dat dezelfde hengst twee jaar achtereen kampioen wordt. Hoe
anders zou het lopen. Op de keuring bleek dat Norbert dit jaar ook niet was te
verslaan, hij werd kampioen jonge hengsten en daarna ook weer kampioen
hengsten alle leeftijden. Wij feliciteren de familie van der Zee met het behalen van
dit geweldige kampioenschap en wensen hen nog vele successen toe in de fokkerij !

Norbert 444
Hieronder volgt een stukje van de website van “Koninklijke vereniging Het Friesch
Paarden- Stamboek”:
Norbert 444 prolongeert Kampioenschap.
‘Ik vond het haast nog spannender dan vorig jaar’, beschreef fokker en eigenaar Jan
van der Zee de spanning na het met het succes verdedigen van de titel van Norbert
444. En ongemeen spannend was de finale, waar Norbert de winst dan ook zeker
niet cadeau kreeg. Tsjalle 454 toonde zich een meer dan waardige
reservekampioen. Een prachtig kampioensduo van opnieuw een prachtige
Hengstenkeuringen in een buitengewoon uitbundige sfeer. Een Hengstenkeuring
met opnieuw meer bezoekers dan vorig jaar en een nog steeds groeiende
belangstelling vanuit het buitenland.
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Kampioen Norbert 444 krijgt kusjes van
Esmée en Demi van der Zee.
Net als vorig jaar groeide Norbert 444 met
het vorderen van de dag steeds beter in z’n
rol en lijkt hij het beste voor het laatst te
bewaren. Dit was nodig ook, want Tsjalle
454 bleef tot het einde toe stevig partij
bieden. Norbert 444 heeft een voordeel in
z’n stap en beschikt over iets meer postuur.
Beide hengsten hebben een prachtig
rastypische verschijning. Beide zijn het ook
uitstekend dravende hengsten, waarbij
Norbert 444 opvallend veel balans toont en
Tsjalle 454 uitblinkt in z’n beentechniek.
Beide hengsten hadden (in dezelfde
volgorde) eerder reeds het kampioenschap
van de jongere hengsten beslecht. Tsjalle
454 revancheerde zich hierin sterk ten opzichte van vorig jaar, ook al door z’n
‘eeuwige rivaal’, de tweevoudig algemeen kampioen en reserve kampioen van de
jongere hengsten van vorig jaar, Uldrik 457, in z’n rubriek te verslaan.

Jan, Martie en dochters Esmée en Demie van der Zee met Norbert 444.
De glans van het kampioenschap van Norbert 444 is mogelijk nog groter dan vorig
jaar. Want nog voor hij de arena in Leeuwarden betrad was de Hengstenkeuring
voor hem eigenlijk al geslaagd. Op vrijdag werden bij de derde bezichtiging maar
liefst 5 van zijn zonen aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Norbert 444
levert hiermee precies een kwart van de mooie nieuwe lichting jonge hengsten.
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Jaarvergadering Streekbelang Oost- en Westhoek op maandag 11 maart 2013.
Locatie : Café De Oasthoek.
1.Opening.
Met kennisgeving afwezig bestuurslid Johannes
Rozenga. Ook lid dhr. Huidekoper heeft zich
afgemeld.
Voorzitter Hotze heet iedereen van harte welkom.
Een speciaal welkom voor onze nieuwe
bestuursleden Kinke en Eric.
De koffie of thee is voor rekening Streekbelang.
Er gaat een presentielijst rond – Er zijn 25 aanwezigen –.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Er zijn geen ingekomen stukken. Het is een openbare leden vergadering.
In de pauze nodigen we de niet leden uit om lid te worden.
3. Notulen vorige jaarvergadering.
Deze heeft iedereen kunnen lezen in “Op ‘e Rolling seumer 2012” ook liggen er nog
enkele boekjes op de tafels. Kascontrole werd dit jaar gecontroleerd door Piet
Marra en Rennie Steensma . Verder geen op of aanmerkingen.
4. Jaarverslag 2012.
Hotze leest jaarverslag voor zodat iedereen kan horen wat in het afgelopen jaar aan
de orde is geweest.
5. Financieel verslag.
Deze worden door Meinte uitgedeeld. Het is een rustig jaar geweest. De bankkosten
van € 220,73 is een grote onkostenpost.
We zullen proberen om deze met een andere constructie omlaag te krijgen.
6. Verslag kascommissie.
Piet Marra en Rennie Steensma hebben bij Meinte de kascontrole gedaan. Er was
niks op aan te merken. Een dikke pluim voor Meinte. Volgend jaar gaan Piet Marra
en Arnold de Hoog de kascontrole op zich nemen. Rennie Steensma is dan reserve
lid.
7. Bestuursverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar: Neeltsy Jensma en Gerda van der Weg. Daar zich
geen tegenkandidaten hebben aangemeld, wordt bij deze Eric Flootman en Kinke
Hoogterp- Mollema als nieuwe leden van harte welkom geheten. De dames krijgen
van de voorzitter een mooi paasbakje en worden bedankt voor hun jaren lange
inzet.
8. GVVP.
Gerda doet verslag. GVVP is in feite afgesloten. Per 1 april wordt het groen
afgemaakt en de ribbels op de weg verhoogd. Na de winter komen er nog snelheid
controles. Er komt een groot onderhoud (nieuwe asfalt laag, randen), maar wanneer
hangt af van welke staat andere wegen in de gemeente zijn. Elke maand wordt op
de OO vergaderingen de slechte plekken aan de gemeente doorgegeven.
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9. Beschermd dorpsgezicht.
De provincie heeft het rijk geadviseerd de Oudebildtdijk tot beschermd
dorpsgezicht te verklaren. Gemeente stemt status af. Bij aankomende OO wordt het
streekbelang geïnformeerd over de betekenis, gevolgen van de status beschermd
dorpsgezicht.
Via website of “Op ’e Rolling” volgt informatie.
10. De streekvisie : stand van zaken. Verslag van de verschillende commissies.
Sport : Kleedaccommodatie op Tipelveld is klaar.
Recreatie: Trailerhelling aan de Koude Weg. Subsidies zijn rond. Waterschap
positief. Vanaf 1 april beginnen de werkzaamheden voor her vervangen van de brug
Koude Weg / Oudebildtdijk. Het perceel waar de trailer helling zou komen, komt te
koop. Hierdoor kan er niet worden begonnen met de aanleg van de trailer helling.
We proberen subsidies vast te houden.
Rondvraag.
Louis van der Meer: “is er een mogelijkheid om de snelheid meter terug te laten
keren. Werkt positief”.
Hotze : “in de zomer zullen op verschillende plaatsen snelheid meters worden
geplaatst”.
Louis van der Meer: “de bosschages aan de kant van de weg waar dienen die voor?
Er wordt nu overheen gereden”.
Hotze: “de bosschages dienen als visuele versmalling”.
Jan Dogterom: “de hegjes zijn een zielige vertoning. Een aanfluiting. In Oudebildtzijl
zijn ze 15 meter. Waarom hier niet”?
Hotze: “bij de plaatsing van de heggen is rekening gehouden met het uitzicht van de
bewoners (niet voor de ramen) en bij overzicht bij op- en afritten. De werking moet
nog worden blijken”.
Marten Hogenhuis: ”op het schelpenpad bevinden zich vaak diepe sporen.
Kan het streekbelang hier iets tegen doen”?
Hotze: “we nemen het mee naar de volgende vergadering”.
Sluiting. Hotze wenst iedereen wel thuis en voor wie wil is er nog een nazit.

Pilot GVVP.
Rode vlakken, as-verschuivingen en als laatste de
verhoogde rode ribbelstroken met de bossages zijn
nu aangebracht op een aantal plaatsen op de
Oudebildtdijk. Hopelijk zal dit leiden tot rustig
rijgedrag en dus verkeers veiligheid.
Foto van vrijdag 17 mei j.l.
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Brêge Koudeweg.
De sloop en de bouw fan de nije brêge op
dizze foto's lit dúdlijk it verskil al sjen.
De útfierder is Oosterhoff Holman út
Harlingen.
De wurklju fertelden my juster dat de nije
brêge omtrint healwei july klear wêze sil.
Sy binne no drok dwaande mei de bekisting
foar it stoarten fan 'e beton.
Sy moasten earder ek wat fersmoarge grûn
rûnom de âlde brêge fuorthelje.
De âlde brêge wy oantaast troch saneamd
beton rot en dat wie neffens de mannen hiel
dúdlik te sjen west. Der hie net mear in
trekker mei in folle wein oer hinne kinnen; dit
hie dan neffens de mannen in soarte fan
Russyske rûlette west. Met alle gefolgen fan
ûngemakken. Sa bot wy de konstruksje fan de
brêge oantaast.
Baggeren vaarten Oudebildtdijk en Nieuwebildtdijk.
Als aanvulling op het stukje over dit onderwerp in de vorige Rolling kan ik het
volgende melden: Het baggeren van de Oudebildtdijkstervaart is inmiddels afgerond
en is aansluitend begonnen met het baggeren van de Nieuwebildtdijkstervaart, in
plaats van de komende herfst. Omdat dezelfde aannemer (Kurstjens) ook het
baggeren van de Nieuwebildtdijkstervaart is gegund, kon in overleg met
Waterschap, grondeigenaar slibdepot en aannemer direct na de klus van de
Oudebildtdijkstervaart een aanvang gemaakt worden met de voorbereidende
werkzaamheden voor het werk aan de Nieuwebildtdijkstervaart.
Inmiddels is het slibdepot aangelegd, de bagger-buizen, slangen en boot verhuisd en
is begin gemaakt met het baggeren vanaf het H.G. Miedemagemaal richting
Nieuwebildtzijl. Voor zover nu bekend ,wordt het stuk vaart tussen de noordelijke
komgrens Oudebildtzijl tot Nieuwebildtzijl niet meegebaggerd.
Wellicht komt er nog een mogelijkheid om aansluitend dit stuk vaart aansluitend
ook nog te baggeren want dan zouden alle hoofdwateren in het Bildt bevaarbaar
zijn en is alles op een minimale waterdiepte van ongeveer 90 centimeter.
Het baggeren van dit stuk vaart zal veel duurder zijn wanneer dit apart zou moeten
gebeuren vanwege aanvoer materiaal en de aanleg van een slibdepot.
De aannemer denkt nog voor het eind van de zomer het werk te kunnen klaren tot
Nieuwebildtzijl.
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• Ontwerpen, maken en onderhouden van
websites
• Hosting
• Restyling
• Advisering
• Delphi-programmering
Website:
www.verbi.nl

Het Bildt

Noordwest Fryslân

Dorpenronde Noordwest - Gaat u ook?
Zoals u weet onderzoekt Gemeente het Bildt of zij kan fuseren met Harlingen,
Franeker en Menameradiel tot Noordwest Fryslân.
Sinds 2012 zijn de gemeentes bezig met verkennende gesprekken en onderzoeken.
De gemeenteraad bezoekt van 10 juni tot en met 26 juni de zeven Bildtse dorpen.
De raadsleden vertellen dan waarom de meerderheid van de raad wil fuseren met
Noordwest en wat dat betekent. De raad luistert dan ook naar onze mening, ideeën
en zorgen. Wij, van plaatselijk belang vinden het positief als er veel mensen komen.
Komt u ook?
Initatief plaatselijk belang?
De verschillende verenigingen van plaatselijk belang zijn erg betrokken bij de
voorbereidingen op de fusie. Wij hebben gevraagd of de raad een dorpenronde wil
organiseren. Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact met het bestuur. Het
contact tussen de gemeente en de dorpen is goed op het Bildt.
Wij hebben hiervoor met elkaar een goede structuur en werkwijze ontwikkeld.
Een van de vragen voor de dorpsavonden zou kunnen zijn, hoe gaat dat straks na de
fusie. Daar is nog geen pasklaar antwoord op. Maar misschien hebben inwoners
ideeën.
Wim Koopmans (Plaatselijk Belang St.-Annaparochie): “Wij wilden graag een
dorpenronde, omdat mensen in eigen dorp makkelijker en vrijer kunnen praten.
Ik hoor zeggen “Het is al een gelopen zaak, het zal allemaal wel”, maar wij denken
verder.
Het gaat er nu om, hoe we met elkaar een sterk Bildts geluid kunnen laten horen.
De dorpenronde komt naar de Oast- en Westhoek in de Spitsroeden op Dinsdag 18
juni 's avonds 19.30-21.30.
Het slotoverleg is op 26 juni, 19.30-21.30, in Sint Annaparochie in Ons Huis.
Zie ook: www.methetbildtnaarnoordwest.nl
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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

Jolke Nijenhuis.
Het vervallen huis op nummer 884 zal
niemand ontgaan zijn.
Dit werd opgekocht door Jolke Nijenhuis.
Jolke is niet alleen bouwvakker maar heeft
ook het café “Spalten brêge” in Terwispel.
Op Hemelvaartsdag werd ik hartelijk
ontvangen in zijn huis op nummer 884.
Het huis wordt door Jolke “De Keet” genoemd.
In dit huis overnacht Jolke wanneer hij op de
dijk aan het werk is. Ook staat hier al zijn materiaal en gereedschap. ”De Keet“
was rommelig en stoffig. Aan de achterwand van de voorkamer was een nieuw
keukenblok geplaatst, wat de oorzaak van al het stof was.
In het voorste gedeelte van de kamer staat het meubilair en andere huiselijke
snuifjes, zoals de oud bewoner die had achter gelaten.
Dit huis wordt grondig door Jolke verbouwt.
Jolke Nijenhuis was bouwvakker van beroep en heeft in de tachtiger jaren het
café “Spalten brêge” in Terwispel gekocht toen het werk in de bouw minder
werd. Hij runt dit café nu al meer dan dertig jaar. Vier dagen in de week is het
café open. De andere dagen van de week is Jolke bezig met het opknappen van
huizen. Deze huizen worden via executie verkoop op de markt gebracht. Wanneer
Jolke een huis onder handen neemt zet hij aan weerskanten van een dakkapel een
versiering zoals op bijstaande foto. Dit zijn de kenmerken van zijn woningen. Ook
zie je dit terug bij het huis op nummer 832. Wanneer het huis en tuin klaar is,
verhuurt hij deze. Verder heeft Jolke nog een shoarme zaak en een café
opgeknapt. Ook deze verhuurt hij.
Op 29 november 2012 was de kroegbaas in Hea! Dit heeft hem enige bekendheid
en klandizie gebracht. In Tzum mocht hij de opbrengst bekend maken van “het
piratenfestival” ten bate van de kankerbestrijding.

Jolke Nijenhuis in de kamer
van “De Keet “
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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

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

www.mtbikes.nl- info@mtbikes.nl

Alternatief openbaar vervoer aan de Ouwe-Dyk.
In de vorige Op ‘e Rolling hebben we gemeld dat er sinds begin december geen bus
meer over de Oude-Bildtdijk rijdt.
Al eerder heeft gemeente het Bildt alle betrokken dorpsbelangen uitgenodigd om
mee te denken over aanvullend openbaar vervoer op het Bildt. Door het wegvallen
van het reguliere openbaar vervoer wordt er niet meer gesproken over aanvullend,
maar nu over vervangend openbaar vervoer.
Connexxion biedt 2 alternatieven: de Opstapper en de Belbus. De Belbus rijdt alleen
over de Nieuwe-Bildtdijk en de Opstapper kost € 4,- per rit.
Op dit moment wordt van de Belbus vanuit Nij-Altoenae bijna iedere dag gebruik
gemaakt.
Aan de dorpsbelangen is gevraagd om een inventarisatie te maken onder de
bewoners om te kijken wat de behoefte zal zijn aan openbaar vervoer. We weten
dat er voorgaande jaren regelmatig schooljeugd gebruikt maakte van de bus, maar
mochten er buiten de schooljeugd nog meer mensen zijn die regelmatig gebruik
maakten van het openbaar vervoer, dan horen wij het graag.
Met deze inventarisatie zal de werkgroep aan de slag, waarna er bekeken wordt of
er alternatief openbaar vervoer kan worden aangeboden over de Oude-Bildtdijk.
De voorkeur van de werkgroep gaat uit naar vervoer op vaste tijden (’s morgens en
’s avonds), hier tussenin blijft het vraagafhankelijk. Deze lijn zal dan in St.Annaparochie direct aansluiting hebben op de buslijnen richting Leeuwarden en
andersom. We houden u op de hoogte.

Leafde yn 'e Westhoek.
Leafde libbet hjir by it Waad al sûnt 1500, doe de Aldebiltdyk oanlein waard. Faaks
ek wol foar dy tiid, mar doe strûpte it lân der noch wolris ûnder. Fandêr dat dizze
dyk oanlein waard. Al it libben wreidet harren út, as wol harren hanthavenje.
Yn 'e maaitiid binne de bisten en de fûgels drok dwaande mei oandacht lûke,
fluitsje, balte en baltsje. Op in moarn seach ik út myn sliepkeamer rut hazzen drok
efter elkoar oan fleanen en lyk efter myn hûs waard de died dien mei in taskôger. Ik
kriich de tiid om myn fototastel te pakken en der in foto fan te meitsjen.

Fereale minsken wreidzje harren út en hjir ek op 'e dyk binne der in soad huzen
boud wer de minsken wenje gienen. De hiele dyk is fol boud, der wie wurk genôch
by de boeren en der kamen in protte bern. Dy bern gienen nei skoalle ta, op 'e OLO
skoallen yn 'e Oasthoek en de Westhoek.
Opgroeien hjir en fereale wurde en boaskje sa wurdt en waard de famylje en it
Biltske folk útwreide. Mar it wurk meganisearre en der wienen net sa folle minsken
mear foar it boerewurk nedich. Ek de fiskerij gie yn 'e nederklits nei it ôfsluten fan
de Sudersee. Dêrom wenje der no folle minder minsken op 'e âlde dyk, mar dy
binne noch altiten fereale. En dan komme der dochs wer bern by. In famylje mei
acht bern is op 'e dyk kommen te wenjen.
In lytse poppe is berne en der is noch in poppe op kommende wei.
Allegearre troch leafde foar it wenjen op 'e Aldebiltdyk en leafde foar elkoar.
Snein fytste ik boppe op 'e seedyk en it wie floed, it wetter stie oan 'e seedyk ta.
Doe fielde ik my fereale op 'e Waadsee en ik rôp nei de fûgels by de wetterkant, se
fleagen allegearre de loft yn en kamen wer del in eintsje fierder yn 't wetter.
Wat is it hjir dochs smûk, noflik en gesellich wenjen, wêr 't lân, diken, loft en wetter
by elkoar komme. Je soenen der fereale fan wurde.
Westhoek, Aldebiltdyk foar altiten, Johannes Rozenga.
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Cafetaria Luna
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!

Anneke Landman-Sontowintono.
Op vrijdagavond 3 mei heb ik mijn overbuurvrouw Anneke LandmanSontowintono geïnterviewd voor Op e’ Rolling.
Onder het genot van een pittig bakje koffie en lekkere cake in haar keurige woning
“Kembang Melati” begon Anneke enthousiast te vertellen.

Anneke is geboren op 29 april 1936 te Laarwijk op Suriname.
Sinds 1954 was Anneke werkzaam als kindermeisje bij een doktersgezin.
In januari 1963 is zij gevraagd door dit gezin om met de Willemstad naar
Amsterdam te varen. Deze overtocht heeft 23 dagen geduurd en bijna in
Nederland aangekomen tijdens de barre winter van ‘63 ging de ijsbreker voor hen
uit . Anneke zag toen voor het eerst ijs.
In Amstelveen begon ze als kindermeisje bij het doktersgezin. Later ging ze op
kamers wonen in Amstelveen en kon ze aan het werk in het Emma
Kinderziekenhuis te Amsterdam. Omdat ze ’s morgens vroeg moest beginnen en
de bus- en tramverbindingen toen nog niet zo goed waren, was deze baan van
korte duur. Hierna heeft ze gesolliciteerd bij de PTT en daar heeft ze dan ook 33
jaar gewerkt. In 1961 hebben Anneke en Louis (nu de buurman) elkaar leren
kennen in Suriname. Zij hielden altijd wel wat contact en daarom is Louis ook naar
het Bildt gekomen. In 1965 trouwde Anneke met Dick en omdat ze graag op het
platteland wilde zijn zochten ze een tweede woning in Friesland.
In december 1971 kochten ze het huis aan de oudebildtdijk 764.
Op vrijdag reed Anneke met Oma en de kinderen van Amstelveen naar de “ouwe
dyk ”en dan had ze het best druk met de grote moestuin naast hun huis waar
aardappelen, spekbonen, mais en kolen werden verbouwd. Dit alles kon ze weer
goed gebruiken voor het maken van haar heerlijke gerechten. Anneke haar grote
hobby is namelijk het bereiden van Indonesische of Surinaamse gerechten. In de
stad Amsterdam bleef Anneke werken en elke vrijdag gingen ze voor het weekend
naar de ”ouwe dyk”. Het huis kreeg de naam Kembang Melati wat de
jasmijnbloem betekent. Deze bloem wordt in Suriname gebruikt bij feesten en bij
afscheid.
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De jasmijnbloem ontbreekt ook niet in de tuin van Anneke.
In 1990 is Anneke hertrouwd met Pieter Landman en in 1997 is ze met de VUT
gegaan en is ze permanent gaan wonen aan de ouwe dyk.
Helaas kwam Pieter in 2003 plotseling te overlijden.
Veel activiteiten en contacten op de streek houden haar jong.
Het bereiden van maaltijden doet ze als vrijwilligerswerk voor het SWO .
Maximaal 18 personen kunnen zich voor zo’n etentje opgeven. De laatste keer
heeft ze zelfs gekookt voor een groep van 36 personen.
De voorbereiding doet ze dan thuis en de rest in Ons Huis te St. Annaparochie.
Deze laatste keer kregen ze het menu BB en rijst. Iedereen vond het zo lekker dat
het in september van dit jaar weer op het menu komt.
Twee jaar geleden heeft Anneke ook het diploma Bildtse taal gehaald en elke
donderdag gaat ze naar het breicafé in Ons Huis.
Anneke heeft het heel erg naar de zin in haar gezellige woning en vind het
gedeelte aan de ouwe dyk waar zij woont eigenlijk het mooiste gedeelte van de
Oasthoek. Ze is dan ook nog niet van plan om hier weg te gaan en dat hopen haar
overburen ook zeker niet.
Onderstaand recept is eigenlijk het geheim van deze kokkin maar voor de Oast-en
Westhoek maakt ze een uitzondering.
BB en rijst.
Voor 4 personen
Ingrediënten: 2 eetlepels olie,
1 ui fijngesneden, 4 teentjes knoflook,
200 gr. Zoutvlees – verkrijgbaar in Leeuwarden bij Saigon--,
2 eetlepels tomatenpuree, 1 kippenbouillontablet verkruimeld,
1 theelepel suiker,
250 gr. Surinaamse rijst,
3 rode pepers,
1 pot bruine bonen uitgelekt (720 gr),
1 zakje selderij fijngesneden.
Bereiden: Verhit de olie in een ruime pan en bak hierin de ui en de teentjes
knoflook. Voeg het zoutvlees toe en bak het geheel 3-4 minuten.
Roer de tomatenpuree, de bouillontablet, de suiker en 100 ml water
er door en laat het geheel met de deksel op de pan 30 minuten op
laag vuur stoven. Kook intussen de rijst. Snijd de pepers open,
verwijder de zaadjes en snijd het vruchtvlees fijn.
Voeg de peper, de bonen en de helft van de selderij toe aan het
groenten kruidenmengsel en laat dit nog 10 minuten meestoven.
Bestrooi de bruine bonen met de rest van de selderij en serveer met
de rijst. Lekker met een zoetzure komkommer augurkensalade.
Veel succes en eet smakelijk.
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