Streekbelang Oost- en Westhoek
Bestuur:
Hotze Buwalda
Kinke Hoogterp
Meinte Terpstra
Piet Jan de Groot
Brenda van der Zee
Maaike Wassenaar
Johannes Rozenga

- voorzitter
tel 491928
- secretaris
tel 401556
- penningmeester tel 491457
tel 491013
tel 785052
tel 482244
tel 785024

Secretariaat: Oudebildtdijk 771, 9079 NC Sint Jacobiparochie
Bankrekening: Rabo Bank NL51RABO0139858393
E-mail adres: info@streekbelangoost-enwesthoek.nl
Website:
www.streekbelangoost-enwesthoek.nl
2

Beste leden,
’t Bestuur fan Streekbelang Oost- en Westhoek komt alle maanden bijnander.
Op de aginda staan faak ’n paar faste onderwerpen.
Naast deuze faste onderwerpen as ’t GVVP (Gemeentelijk Verkeer- en VervoersPlan)
binne wij sont kort doende met nije onderwerpen soa as ’t ondersoeken fan de
mooglikhyd om de moln in de ouwe polder “Het Noorden” weer op te bouwen.
Feerderop in deuze Op ‘e Rolling kinne jim hier feul meer over leze.
’t Beslút om de Bildtdiken an te wizen as beskermd dorpsgesicht is deur de minister
anhouwen. ’n Beslút hierover sil dus op ’n later tiidstip plakfine.
Sont begin fan dut jaar biedt de prevînsy Fryslân de mooglikhyd om gebieden an te
slútten op glasfezel-internet. Dut geldt foor de soanoemde “witte vlekken”. Dut binne
gebieden wer’t minder as 10 persint fan de húshouwings gyn beskikking het over flug
internet. Foor de gemeente ’t Bildt gaat dut niet op. Sowel de dorpen as ok de OuweDyk het de beskikking over kabelinternet. In gebieden met kabelinternet mâg de
prevînsy ’t glâsfezel-internet niet anbiede. De “witte vlekken” souwen dus alleen de
gebieden tussen de dorpen en de Nije-Dyk weze kinne. Tidens ’n foorlichting fan de
prevînsy bleek dat dut prosintueel te min is om hier met feerder te gaan.
Naast dat de dorpsbelangen fan ’t Bildt ’n soad doen foor hur aigen dorp en streek,
wort deur deuze selfde dorpsbelangen om-en-om ok alle jaren de 4 maai herdinking
regeld. Dut jaar waar Ouwe-Syl an de beurt. Dorpsbelang sorgt d’r dan foor, dat
skoalkynders de gedichten foordrage, dat d’r ‘n korps is foor de mezyk en The Last Post
en se sorge foor de krânsen fbij ’t monumint. Dut jaar kwammen d’r goed 200 mînsen
na de Groate Kerk in St.-Jabik. Ankem jaar sil Streekbelang Oost- en Westhoek weer syn
metwerking ferliene.
Drie jaar leden het Streekbelang syn 50-jarig bestaand fierd. Dat is ’n heel hut. D’r
binne ferenings die’t nag feul ouwer binne. De kaatsferening fan St.-Jabik fiert in deuze
tiid syn 125- jarig jubileum. Namens ’t bestuur fan Streekbelang wil ik de kaatsferening
fan harte filesitere met dut jubileum.
’t Ledetal fan Streekbelang is al heel lang stabyl, maar deur ’n antal ferhuzings wordt ’t
starigan minder. Streekbelang sil inkorten weer ’n ledewerfaksy houwe. Mochten jim
mooglike nije leden wete, geef ’t ôns dan deur.
Ik wîns jim ’n prot leesgenot.
Hotze Buwalda
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Even voorstellen….
Dag allemaal,
Ik ben Brenda van der Zee en sinds kort mag ik plaatsnemen in het bestuur van
streekbelang Oost en Westhoek.
Meinte Terpstra heeft me dan toch weten te strikken…
Wie is Brenda …............
Ik ben geboren in Sint Jacobiparochie, opgegroeid in Sint Annaparochie en heb ik ruim
13 jaar op de Oudebildtdijk 242 gewoond.
In mei 2011 ben ik samen met Albert, mijn 2 dochters, 2 honden en nog wat kippen
neergestreken aan de Oudebildtdijk 1164 te Westhoek.
Een heerlijke plek waar wij met erg veel plezier wonen en leven.
En omdat het hier zo heerlijk woont vind ik het fijn om op deze manier wat meer
betrokken te raken bij deze mooie streek en mij daarvoor in te zetten.
In het dagelijks leven ben ik naast moeder en huisvrouw al 20 jaar werkzaam bij Talant
in Stiens. Ik werk daar met jongeren met een verstandelijke beperking en bijkomstige
gedragsproblematieken. Een boeiende afwisselende baan waarbij ik het genoegen heb
met een hele fijne club mensen te mogen werken.
Daarnaast coördineer ik de tussenschoolse opvang op de Slotschool te Sint
Annaparochie en eet ik daar 3 keer per week met zo’n 30 kinderen, erg druk maar ook
erg gezellig.
In mijn vrije tijd mag ik graag aan de wandel gaan met mijn 2 honden en lekker even
achter de dijk vertoeven. Vaak heb ik de camera mee en maak dan wat foto’s.
Daarnaast schilder ik wat en vind ik het heerlijk om in de tuin bezig te zijn.
Jutten en struinen naar leuke 2e handsjes is ook 1 van mijn hobby’s waar ik helaas niet
altijd genoeg tijd voor heb.
Rommelen in en om huis vind ik ook heerlijk en daar heb ik hier alle ruimte voor.
Theater en muziek houd ik ook erg van, maar de laatste tijd komt het er niet altijd
meer van om daar genoeg tijd in te steken.
Verder vind ik het leuk om leuke evenementen te organiseren. Zo hebben we nu al 2
keer een leuke kunst en muziekfair bij ons in de tuin gehad. En ook dit jaar staat er
weer wat leuks op de planning.
Verder ben ik af en toe op het voetbalveld te vinden om mijn beide dochters aan te
moedigen.
En als ik dan nog ergens tijd over heb mag ik ook nog graag een goed boek lezen en
wat filosoferen over de dingen des levens. En oh ja, ik ben gek op detectives, met name
de Engelse en Zweedse.
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Wat kunnen jullie van mij verwachten?
Ik ben me nog wat aan het oriënteren wat streekbelang allemaal doet en kan doen.
Mijn speer en/of uitgangspunten hierin zijn samenwerken, samen leven en
verdraagzaamheid.
We leven met zijn allen in dit mooie gebied en zullen wat rekening met elkaar moeten
houden zodat het voor een ieder leefbaar en werkbaar is en blijft.
Nu een heel verhaal al weer….
Ik hoop dat een ieder nu een beetje een beeld heeft van wie ik ben en waar ik mee
bezig ben.
Ik weet niet hoe het verder allemaal precies in zijn werk gaat maar mochten er dingen
zijn m.b.t de streek die aandacht behoeven dan kunnen jullie me altijd aanschieten,
dan zorg ik ervoor dat het onder de aandacht komt.
www.wad-en-wind.nl
Tot ziens!
=========================================================================
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Het bestuur van streekbelang Oost- en Westhoek heeft het plan opgevat om de
molen “Swarte Haan” poldermolen op het Bildt in de polder 4 “Het Noorden” weer
te herbouwen.
Om een molen weer in oude luister te herstellen is een plan voor herbouw nodig.
Daar hoort een budget bij voor het dekken van de herbouw-kosten van de molen, we
zoeken hiervoor subsidie.
Het reviseren van de waterlopen en de vijzel. De sloten rondom de molen slatten.
Het bouwen van een loopbrug over het kanaal en het aanleggen van een tegelpad van
de zeedijk naar de molen. Tijdens de herbouw is er een tijdelijke bouwbrug nodig voor
het aanvoeren van de materialen en onderdelen.
De uitloop naar het kanaal bestaat nog.

De schuiven voor het in- en uitmalen staan noch rechtop.

De stalen vijzel in de vijzelbak ligt er nog.

De fundamenten van de molen.

Bouwwijze zou zo veel mogelijk onderhoudsvrij moeten worden.
Duurzaam hout aan de buitenzijde gebruiken.
Een Fries gevlucht met zeilen. Dat zijn zeilen die elke keer op het gevlucht gelegd
worden en daarna opgeborgen in de molen. Dat houdt de zeilen langer goed.
Locatie van andere verdwenen poldermolens langs de zeedijk markeren met een bord
op het dichtstbijzijnde hek.
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Zo zou de molen er weer uit kunnen zien.
Dit is een voorbeeld van een molen.
Deze stond bij Scharneburen tussen
Makkum en Workum en had een
vlucht ca. 12 meter.

Allemolens.nl
Op deze website staat deze molen omschreven met Ten-Bruggecatenummer 03027 b
op de Database Nr. 482 in de polder Het Noorden / Polder 4.
Molen “De Zwarte Haan” Muonts / Monniksmolen. Een Boeremounts met een vlucht
van 12 meter. Dat is de afstand tussen de uiterste uiteinden van de wieken.
De molen stond dichtbij de Buurtschap Zwarte Haan in Sint Jacobiparochie / Sint Jabik
De molenerf is nabij Zeedijk 13, 200 mtr. Westelijk van 't Blauwhuis.
Gebouwd in 1850 en in 1925 onttakeld tot doofpot, omdat er een dieselmotor kwam
die de vijzel aandreef. De romp is uiteindelijk in 1997 afgebroken toen het gemaal bij
Zwarte Haan het water op de Waddenzee ging pompen.
Het was in Achtkante bovenkruier, Poldermolen met een Vlucht van 12 meter.
Stenen veldmuren, rietgedekte bovenbouw en een stalen schroef in een ingemetselde
bak bij Zeedijk nr 11. Molen was van het waterschap het Oud Bildt 1984.

Het molenerf in 2013.
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De molen als doofpot in de jaren 70 van de vorige eeuw.

De molen kon zowel in- als uitmalen. Hiervoor zijn nog fraaie gemetselde waterlopen
aanwezig. Op de topografische kaart van 1931 staat een motorgemaal aangegeven.
De molen kap en het gevlucht werd er afgehaald. Bemaalde de polder 4 (35 ha).
In 1928 stond de afgedekte romp nog overeind. Bron: archief Ten Bruggencate.
De achtkante bovenbouw is gebruikt voor de herbouw van molen De Mars te De
Blesse. In De Utskoat nr. 87, sept. 1997, wordt vermeld dat de romp toen was
verdwenen. In De Utskoat nr. 88, dec. 1997, wordt de afbraak van het achtkant
uitgebreid beschreven.
Bouwen van een brug over het
kanaal.
Aanleggen pad naar de molen.
Molenerf.
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De visualisatie van de molen in het landschap.

De molen bij de zeedijk.

Einde betonpad.

Argumenten voor herbouw molen:
-Dat er 1 van de vele poldermolens die er zijn geweest weer op Het Bildt komt.
-Voor historisch en cultureel belang.
-Voor de toeristen, die hier weer een poldermolen zien.
-De middenstand op Het Bildt.
-Voor de Pelgrimsroute van St.-Jabik.
Talea Jansma in deel 2 fan “Herinnerings an 'e tiid fan sjudden en honnekarre”.
De moln fan de polder “Het Noorden” (ok wel polder 4 noemt).
D'r stonnen ok molns flakbij de see'dyk in 't feld.
Om oast ston bij de plaats fan Hâns Marra tot om 1997 hine 'n onderstik fan wat eerder
'n prachtige watermoln waar. In die moln sat ok 'n bedsteed. Op die plaats weunde in
1924 Auke Bierma. Syn erbaaier waar Gêrm Wassenaar en die waar ok molner. Hij
weunde met syn frou Rikky op 't Blauhuus; 't erbaaiershuus, twee ônder een kap, staat
d'r nou nag. Syn buurloi waren Jaap Kooistra en Mary. Blauhuus worde waarskynlik soa
in 'e folksmônd noemd om 't blauwe pannedakky. Achter 't huus waar Hâns Kaper en
Renny weunden in 'e Kromte (nr.788), loopt 't half-kavelspâd na de moln flakbij Marra.
Dat pâd begon bij de opreed naast 't Digitaal Atelier (in 2000 nr.800). 't Pâd liep westlik
fan de tochtsloat en de moln ston oastlik derfan. In de moln bij Auke Bierma waren
Anne v.d. Veen, Jan Sibes de Groot en Kees Cuperus (femilje fan Aldert Cuperus) de
baas. Jan Sibes waar ok skoenlapper tidens 't malen. De meeste fan de molners hadden
in de tochten en útwateringssloaten ok aalfúkken staan, der't se soms flink wat fis út
haalden. In de winter skúlden de mûdefangers ok faak achter 'n moln."
DE AFBRAAK VAN HET ACHTKANT VAN DE ZWARTE HAAN.
Uit de Útskoat nr. 87, kwartaalblad van het Gild Fryske Mounders.
De molenromp aan de zeedijk te Zwarte Haan zult u hier niet meer aantreffen. Deze is
gesloopt, maar de onderdelen wachten op hergebruik bij de plannen voor herbouw
van de korenmolen in De Blesse.
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Uit de Útskoat nr. 88 van Gild Fryske Mounders
door Molenaar- molenmaker Johannes Kooistra uit Sloten.
Bijna een jaar geleden werd ik benaderd door Jan Mars uit De Blesse met het verzoek
om hem te helpen. Jan had het achtkant van Zwarte Haan overgenomen van het
waterschap met de bedoeling dit weer op te bouwen in De Blesse.
 De voorbereidingen van de afbraak.
Nadat de bekleding van de romp was verwijderd door de nieuwe eigenaar en een
groep vrijwilligers bleef er een kaal achtkant over dat gedemonteerd zou moeten
worden. Op een zaterdag in begin februari samen met collega-molenaar Bert de Ruiter
uit Ommen naar de molen getogen. Na het verwijderen van de kruisen en regels was
het ook mogelijk om een start te maken met het verwijderen van de deuvels of
toognagels. Dat een achtkant zonder kruisen en regels etc. en met nog een paar nagels
geloogd, slap is, werd mij wel duidelijk nadat door de harde wind van ca. 5 a 6 Beaufort
het achtkant zo'n 20 a 25 cm. heen en weer ging. Om het invallen van de duisternis
voor te zijn, werd besloten terug te keren naar de bus. Omdat het demonteren op
"ouderwetse" manier met een rechtmast de goedkoopste en meest voor de hand
liggende oplossing was, zou de molen wel bereikbaar moeten zijn met de bus en auto.
 Het avontuur met de rechtmast.
19 april 1997 was het dan zover. Een strakblauwe lucht, een straffe koude noordwester.
Er was niet al te veel wind voorspeld, maar toch waaide het nog zo'n 4 a 5 Beaufort en
die voelde over het koude zeewater van ca. 4 graden Celsius koud aan. Maar het was
mooi weer. Na voorzichtig het land te hebben bereden toch de molen bereikt alwaar
begonnen werd met het rechten van de rechtmast in de Friese klei.
Na de rechtmast d.m.v. Spanbanden verankerd te hebben aan de vijzel en motorsteun
en na het verwijderen van alle togen kon de eerste stijl worden gedemonteerd.
Vervolgens werd het ondertafelement doorgezaagd met de kettingzaag. Na de vier
stijlen van het losse gebint te hebben verwijderd, bleef het vaste gebint met de losse
legeringen over. Na een van de bovenste losse legeringen te hebben verwijderd, werd
de boel al behoorlijk slap. Dit werd de harde wind nog eens flink duidelijk. Na de twee
losse gebinten aan de twee voertuigen te hebben verankerd (zie fotol),
de laatste van de twee bovenste losse legeringsbalken vastgeknoopt.
 De gebinten zijn verankerd aan twee voertuigen.
Een wiebelig klusje. Na deze losgetrokken te hebben, bleef
het geheel dankzij de voertuigen nog redelijk stabiel staan.
Na wat geklauter en de nodige omzichtigheid, belandde ook
dit gebint veilig op de grond. Vervolgens de twee onderste
losse binten met een dommekracht uit de verbindingen
gedrukt. Nadat de legeringsbalken uit de verbindingen
waren, het vast gebint met de auto over het dode punt heen
getrokken en vervolgens met drie man het gebint veilig te hebben laten zakken.
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• Er restte nog een vast gebint en twee losse legeringen.
Toen restte ons nog twee losse legeringen (zie foto).
Voorzichtig het gebint vastgeknoopt aan de schijfblokken.
Het was namelijk een wankel geheel. Voorzichtig het gebint
met de bus over het dode punt heen getrokken en daarna
langzaam laten zakken. En toen gebeurde het! De
"rechtmast" was niet meer bestand tegen de kracht en
bezweek toen het gebint nog ongeveer anderhalve meter
moest zakken. Als een ei kwam het gebint neer onder de buigende krachten van de
drie balken.
De klus (zie foto 3) was veilig geklaard, zonder ongelukken, met veel avontuur en een
boel lol. Voor het invallen van de duisternis kon nog huiswaarts worden gekeerd.
De klus is geklaard.

======================================================================

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.
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• Ontwerpen, maken en onderhouden van
websites
• Hosting
• Restyling
• Advisering
• Delphi-programmering
Website:
www.verbi.nl
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Hinke Otter.
Van een collega van school kreeg ik een visitekaartje van “Studio stikwerk”. Op het
kaartje van Hinke Otter staat Atelier/ontwerpstudio aan de oudebildtdijk 658.

Aan de buitenkant is dit niet te zien.
Nieuwsgierig geworden maakte ik een afspraak en op maandag 25 november ging ik
bij Hinke langs.
Wie is Hinke Otter ?
Hinke heeft een opleiding aan de modevakschool gevolgd. Ze is nu drie jaar voor
zichzelf bezig. Thuis in de keuken ontwerpt en maakt ze tassen, kussens en pantoffels
onder haar label “St@r “. Enkele van deze creaties zijn te zien op haar website
www.studio-stikwerk.nl. De tassen worden van verschillende soorten leer gemaakt. Bij
een leerhandelaar in Noord -Holland haalt ze haar materialen. Via deze handelaar
kreeg ze ook opdrachten om voor enkele winkels tassen , kussens, mandjes en
armbanden te maken . Op haar website staan deze producten en waar je deze kan
kopen. Op industriële naaimachines die in de keuken annex atelier staan worden deze
producten gemaakt. Klanten komen soms met eigen leer en daarvan maakt Hinke een
ontwerp en naait ze in elkaar. Haar zusje helpt haar zo nu en dan met het knippen van
de mallen. Na het maken van onderstaande foto's bedank ik Hinke en wens haar veel
succes.
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Het naaiatelier.

Armbandjes van Melz. In opdracht gemaakt.

Eigen ontwerp van Hinke
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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
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De zomerkoninkjes zijn er weer.

We kunnen ze eten met suiker. Vol met vitamines, waaronder vooral de vitamine C.

Slaatje van meloen en aardbeien

Voor 4 personen
1 meloen
1 bakje aardbeien
1 citroen munt
Snij de meloen doormidden, verwijder de zaadjes en haal met een meloenlepeltje
balletjes uit het vruchtvlees.
Doe ze in een slakom en zet die in de koelkast. Was de aardbeien en pluk daarna de
staartjes eraf. Snij ze doormidden.
Doe de aardbeien in de slakom bij de meloenballetjes.
Pers de citroen uit en doe het sap in de kom. Meng alles.
Versnipper enkele blaadjes munt en strooi ze over de sla.
Zet in de koelkast tot net voor het opdienen.
Genieten maar!
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Over naar Rabobank
Financiën 2014
Streekbelang Oost-en Westhoek
De Rabobank als nieuwe bank ,de Frieslandbank bestaat niet
meer.
Een feit is nu dat we onder de vlag van de Rabobank vallen.
Banken blijven banken en de kosten worden toch zo veel
mogelijk op de klanten verhaalt.
Er is wel voor kleine verenigingen een korting.
Bij de Rabobank gaan we via internetbankieren ook de incasso opdracht uitvoeren voor
het innen van de contributie voor de leden die ons daartoe gemachtigd hebben.
De Rabobank is hiervoor goedkoper dan de Frieslandbank voorheen, een meevaller.
Via de overstap service hebben we van alle Frieslandbank klanten het nieuwe
Rabobank rekening nummer doorgekregen.
Hierbij een oproep aan alle leden die onlangs van bank zijn gewijzigd en van de
automatische incasso gebruik maken om hun Iban rek. nummer aan mij te mailen op
het mail adres: penningmeester@streekbelangoost-enwesthoek.nl
Zelf overmaken kan ook!
Voor de leden die zelf vanaf 2014 via de bank d.m.v. Internetbankieren de contributie
van Streekbelang Oost- en Westhoek over willen maken kunnen die opdracht 1 keer
per jaar uit laten voeren naar :
Streekbelang Oost- en Westhoek
Rabobank rekening NL51RABO 0139858393
De contributie bedraagt € 7,- per jaar.
Voorkeur datum, 1 juni ( halverwege het jaar) dan kunnen we voor de
zomer ”Op ‘e Rolling” nog een controle uitvoeren, omdat we ook halverwege het jaar
de incasso’s uitvoeren en bij de leden langsgaan, die de contributie in contanten
voldoen.
Bij voorbaat dank.
Penningmeester : Meinte Terpstra.
Hoogwaardig Breedband in Friesland.
De provincie Fryslân en coöperatieve verenging Fryslân Ring nodigen U uit om Uw stem
te laten horen door middel van een peiling onder burgers, bedrijven en anderen in het
buitengebied. Dit kunt U doen door naar de website Glasvezel in Friesland te gaan en
via het inventarisatieformulier uw gegevens achter te laten. Dit verplicht verder tot
niets maar geeft wel aan waar behoefte is aan snel en betrouwbaar internet.
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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

19

Dijkbewaking.
In de Op’e Rolling van augustus 1980 stond een stuk over de Dijkbewaking geschreven
door Tjerk Bosje. Er wordt nu beweerd dat door de opwarming van de aarde het
klimaat gaat veranderen. De zeespiegel zal stijgen en we krijgen langere perioden van
extreem weer. Is het dan nog veilig bij een eventuele storm?
Hoe gaat de dijkbewaking dan in zijn werk. Het instellen van dijkbewaking komt
gelukkig zelden voor. Het buitenwater moet een extreem hoge waterstand bereikt
hebben voordat wordt overgegaan tot het instellen van dijkbewaking.
Wij wonen in een kustvak van Westhoek naar de Noorderleegpolder en de Dijkpost is
aan de Boonweg. Deze heeft een lengte van 13,2 km. Het ANP (Algemeen Nederlands
Persbureau) maakt via radio en TV bekend in welke sectoren dijkbewaking is
afgekondigd. De sector Harlingen (basisstation) gaat van kustgedeelte Afsluitdijk tot
Lauwersoog. De stormvloedseindienst (SVSD) alarmeert ca 12 uur vóór hoogwater aan
de calamiteitentelefoon en het Wetterskip Fryslân.
De SVSD kent twee peilers: Waarschuwingspeil N.A.P + 2,70m en het Alarmeringspijl
N.A.P. + 3,30 m. Bij het waarschuwingspeil komt een beperkte bewaking.
Bij een waterstand van N.A.P. + 3,30 m komt er een uitgebreide bewaking. De
dijkwachten worden gewaarschuwd en alle duikers in de Oude- en Nieuwe Bildtdijk
worden afgesloten met schotbalken nl. de sluis in Oude Bildtzijl, de duiker in de
Oosthoek (bij de Koude weg) en die in de Nieuwe Bildtdijk. Verder de waterleiding en
de vee drinkwaterleiding langs de zeedijk en de doorgang over Nieuwebildtzijl wordt
met zandzakken afgesloten. Verschillende loonbedrijven hebben hun materiaal
beschikbaar voor het vervoer van zandzakken. Tijdens de storm moeten verschillende
waarnemingen plaatsvinden nl. het regelmatig opnemen van de waterhoogten en
golfoploop, de windkracht en de windrichtingen. Na de storm wordt een verslag
gemaakt van het begin van de bewaking, het bezetten van de centrale post en de
waargenomen waterhoogten en eventuele beschadigingen aan de dijk.
De dijken langs de Friese kust zijn berekend op een waterstand van ongeveer 5 meter
boven N.A.P. De dijkbewaking is er vooral op gericht kwetsbare plekken of
beschadigingen tijdig te ontdekken en zo nodig snel te kunnen herstellen.
Er ligt voor de dijkbewaking een draaiboek klaar met daarin de bezetting van de
centrale post en het aantal dijkwachten zijn vermeld. Binnen een uur moet het
eventueel afsluiten van leidingen of stroomkanalen geregeld zijn, zodat men over kan
gaan tot de bewaking. Bij een N.A.P + 4m is er kans op schade, overstroming of
dijkdoorbraak. Tegenwoordig houden satellieten sinds enkele jaren een deel van de
Nederlandse dijken in de gaten. De satelliet registreert bewegingen aan het
aardoppervlak met een nauwkeurigheid van enkele millimeters per jaar. Zo wordt de
stabiliteit van de dijken gemeten en worden zwakke plekken in kaart gebracht. Dit is
een aanvulling op de reguliere fysieke dijkinspecties. Over de eerste meetresultaten
van dit project zijn dijkbeheerders Wetterskip Fryslân enthousiast. Onze dijken zijn op
deltahoogte 9m+ N.A.P en ze zijn zo sterk gemaakt dat er niks zal gebeuren en dat is
belangrijk voor ons als de bewoners van de dijken.
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Voorjaar aan de “ouwe dyk”
Na een zachte druilerige winter hadden we in maart geen zin meer in een verlate
winter met een pak sneeuw. We keken uit naar de vroege voorjaarszon en dat kregen
we dit jaar in maart ook. De natuur was voorlijk omdat alles doorgegroeid is in de
winterperiode. Dit was te zien aan de wintertarwe, grasland, de bloembollen en de
bomen. De trekker met kunstmeststrooier ging in maart het land weer op en het
voorjaarswerk barst dan los. De percelen die bestemd waren voor de wintertarwe en in
de herfst van 2013 niet gezaaid konden worden, zijn in maart alsnog ingezaaid met
zomertarwe of zomergerst. Eind maart en begin april zijn de suikerbieten en de
zaaiuien gezaaid. De structuur van de grond was niet zo mooi dit jaar omdat er geen
vorst geweest is en dan moet er gewacht worden totdat de grond mooi genoeg is om
te aardappelpoten. Half april werden de eerste pootaardappelen geplant. Omdat het
zo nu en dan regende konden we niet in één keer doorgaan met planten van de
verschillende aardappelrassen en na woensdag 23 april, toen er 30 mm regen viel,
bleef de pootmachine een dikke week stil staan. Rond 21 mei werden de laatste
aardappelen geplant. Na het planten worden de strakke rechte ruggen nog opgefreesd.
Wanneer de temperatuur omhoog gaat en er zo nu en dan een bui valt groeien de
aardappelplanten snel. Alle gewassen worden gespoten met een
gewasbeschermingsmiddel om ziekten te voorkomen. In de pootaardappels worden
ook de zieke/verkeerde planten eruit geselecteerd. Dit gebeurt zittend op een
selectiewagen of lopend tussen de ruggen. Het gewas moet gezond blijven totdat alles
geoogst wordt. Laten we genieten van het groeien en bloeien van de gewassen want
dit is de mooiste tijd van het jaar.
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Op de langste dag van het jaar aan de langste straat van Nederland een leuke fair in de
tuin van Albert en Brenda aan de Oude bildtdijk 1164.
Wat is er te zien?
- Vliegers van Albert
- Schilderwerken en leuke wad-kunst dingen van Brenda
- Kunstzinnige uitingen van Alex Yestra
- Schilderwerken van Barbara Mol
- Beelden van Alina Schaap
- Foto’s en schilderwerk van Jetty Boterhoek
- Van alles wad van Pieta Machiela
Wat is er te doen?
- Lekkernijen proeven van Trijntje graafstra
- Nagels laten lakken door Marrit
- Schatzoeken
- Schminken
- Beeldhouwen met Alina
- Een dansje wagen
- Handmassage van Jikkie Kuipers
Wat is er te horen?
- Live uitzending radio Eenhoorn
- Chased
- Anne Feenstra band
We hopen jullie allen te mogen begroeten in de sfeervolle tuin en hopen op een
zonovergoten dag waarbij radio Eenhoorn live verslag zal doen en haar uitzending
vanaf deze locatie zal verzorgen.
Dit alles ijs en wederdienende.
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