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Beste leden,
Na ’n sachte winter en ’n kouwe start fan de maityd, begint dan aindlik eand maai ’t
mooie weer.
Alles groeit en bloeit weer en de Oast- en Westhoek binne nou op hur mooist.
In ’t ôflopene halfjaar hewwe wij ferskillende onderwerpen bij ’t eand had. Naamlik de
inrichting en de ferkeersfailigens fan de Ouwe en de Nije Dyk, de beskermde status fan
de Ouwe Dyk, de trelerhelling en de 4 en 5 maai herdinking in de Groate Kerk.
Ok hewwe wij fan twee aktive bestuursleden, Hotze Buwalda en Maaike Wassenaar,
tidens de jaarfergadering in maart ôfskaid nommen.
Op die jaarfergadering waren d’r nag gyn nije bestuursleden bekind, maar sont kort
hewwe Tineke Lootsma en Anneke Bokma toesaid om in ’t bestuur sitting nimme te
willen. Wij hite de baide frôly dan ok fan harte welkom in ôns bestuur.
Wij wînse jim ’n prot leesgenot en ’n prachtige seumer toe.
't Bestuur.
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70 jaar vrijheid op het Bildt.
Dit jaar was het 70 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd.
Om hier op een bijzondere manier bij stil te staan werd er door de gemeente het Bildt in
samenwerking met alle dorps en streekbelangen een bijzondere avond georganiseerd in
de Groate kerk te St. Jacobi parochie.
Vanuit streekbelang nam ik zitting in het 4/5 mei comité.
Het thema voor deze avond was " Kom met verhalen'
Immers de verhalen van de mensen die de oorlog mee hebben gemaakt hier op en rond
het Bildt moeten bewaard blijven en doorvertelt worden. En de groep mensen die nog
bij ons zijn die zelf daadwerkelijk de oorlog mee hebben gemaakt wordt steeds kleiner
ivm hun leeftijd. Middels een oproep in o.a de Bildtse post hebben we mensen gevraagd
die hun verhaal met ons wilden delen en eventueel voor te dragen in de Groate kerk op
4 mei. Hier werd in grote getale gehoor aan gegeven. Maar liefst 30 verhalen werden
aan ons toevertrouwd.
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Maar ook vanuit zorgcentrum de Beuckelaer kwamen ouderen die hun verhaal met ons
wilden delen.
Samen met Hillie Blaak ben ik bij een aantal op bezoek geweest om hun verhalen te
mogen horen en die op de avond van 4 mei voor hen voor te dragen in de Groate kerk.
Mooie ontmoetingen en verhalen leverde dat op.
Ook de kinderen van de Bildtse scholen werden benaderd om aan deze avond een
bijdrage te verlenen...immers zij zijn de toekomst en we willen graag dat zij later op hun
manier ook de oorlogsslachtoffers herdenken en onze vrijheid blijven vieren.
Want die is niet vanzelfsprekend helaas.
Ann-Bo Joostema uit Minnertsga is samen met een 11 tal kinderen aan de slag gegaan
om een mooie theatrale presentatie met de kinderen te maken waarin er een brug
geslagen werd van het verleden naar het heden. Daarnaast hebben een aantal kinderen
tijdens de officiële herdenkingsceremonie een gedicht voor gedragen.
Er waren muzikanten en dichters die hun medewerking verleenden aan deze avond.
Het was een groot succes deze bijzondere avond!
De kerk was afgeladen vol, tijdens de officiële plechtigheid kon er niemand meer bij.
De stille tocht naar de begraafplaats was indrukwekkend, er liepen heel veel mensen
mee. De avond/nacht duurde tot 2 uur 's nachts. Om 0.00 uur hebben we met de nog
aanwezige luisteraars en verhalen vertellers ( en dat waren er nog veel) het
vrijheidsvuur ontstoken.
Daarna werden er nog een paar verhalen verteld om dan daarna met zijn allen de
vrijheid te gaan vieren samen met de band Frost uit Vrouwenparochie.
We kunnen als comité terugkijken op een indrukwekkende avond waarin er veel mooie
en bijzondere verhalen werden verteld, er muziek gemaakt werd en waarbij veel
luisteraars/ belangstellenden aanwezig waren. Het overtrof al onze verwachtingen.
Ik vond het een voorrecht om hier aan mee te mogen werken, en ben trots op iedereen
die belangeloos hier aan meegewerkt heeft.
Brenda van der Zee
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Notulen Jaarvergadering Streekbelang Oost- en Westhoek, gehouden op 9 maart
2015 in café de Oosthoek.
1. Opening.
Voorzitter Hotze Buwalda opent even na 20.00 uur vergadering en kan ca. 25
personen welkom heten, een bijzonder woord van welkom voor onze sprekers na
de pauze van de Bildtse Energie Coöperatie, Bijlsma en Visbeek en de
vertegenwoordiging van de gemeenteraad.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Berichten van verhindering: Brenda v.d. Zee en Kinke Hoogterp (best) en Jolanda
van Berkel en Janna Kuiken.
- Presentatielijst gaat rond.
- Koffie/thee is voor rekening Streekbelang.
- Laatste op ‘e Rolling gedrukt in kleur, leden mogen zeggen hiermee doorgaan of
toch weer in zwart/wit (goedkoper).
- 22 jan. Jl. is beslist dat Oudebildtdijk en Nieuwebildtdijk en alles daar tussen is
aangewezen als beschermd dorpsgezicht. De gemeente gaat hiertegen niet in beroep.
- Naam nieuw te vormen Gemeente kan in loop van dit jaar over worden gestemd.
- Notulen.(toegevoegd bij uitnodiging/agenda)
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Deze worden ongewijzigd goedgekeurd.
Naar aanleiding van notulen:
- P. Marra: geregistreerde verenigingen zijn vrij van bankkosten.
- Hotze: - Bankje op zeedijk mag niet van Wetterskip
Sirene niet overal hoorbaar, is bekend maar door combinatie van
maatregelen denkt men ieder te kunnen bereiken (NL-alert, app’s, regionale
zender enz.)
- Bushokjes zijn van gemeente en worden voorlopig
niet opgeruimd.
– Fietspad zuidkant Ouwedyk was ook optie plan Grontmij
maar lijkt niet de keuze te worden (kosten en praktische
problemen).
4. Jaarverslag. Hotze leest jaarverslag voor.
5. Financieel overzicht. Penningmeester Meinte Terpstra
deelt overzichten uit en geeft toelichting.
6. Kascommissie. Uit verslag Kascommissie blijkt dat deze
commissie bestaande uit Rennie Steensma en Arnold de
Hoog geen onregelmatigheden hebben geconstateerd. De
penningmeester wordt decharge verleend. Volgend jaar
bestaat kascommissie uit Jan Andringa(reserve dit jaar) en Rennie Steensma.
Reserve lid is Henk van der Weij.
7. Financiële ondersteuning initiatieven verenigingen. Streekbelang heeft voor
verenigingen beperkte mogelijkheden om initiatieven op gebied van sport, jeugd
enz. financieel te ondersteunen. Dit jaar zal hier met de verenigingen in ons
werkgebied over worden gesproken.
8. Bestuurszaken. Maaike wassenaar en Hotze Buwalda zijn dit jaar aftredend en
niet terstond herkiesbaar. Het bestuur heeft nog geen kandidaten bereid gevonden
om in het bestuur plaats te nemen. Het bestuur zal trachten zo spoedig mogelijk de
ontstane vacatures op te vullen om volgend jaar officieel door de jaarvergadering te
benoemen.
Piet Jan bedankt de scheidende bestuursleden Hotze en Maaike welke resp. 8 en 4
jaar in ons bestuur zitting hebben gehad en ze ontvangen van de penningmeester een
bloemetje en een “Streekbelang”beker.
9. Molen. Stand van zaken, Johannes:
- Naam was ”Zwarte Haan” straks wellicht “Swarte Haan”(Piet Marra: ’t Vliet”?)
- Van Reeuwijk in Arum: hier gaat stagiair volgend schooljaar een bestek
schrijven en tekening maken voor nieuwbouw molen.
- In 2016 dan met plan naar subsidieverleners als: Waddenfonds, Oranjefonds e.a.
- Wellicht mogelijk als werklozenproject onder leiding molenbouwer.
- Er is toestemming van Wetterskip nodig, grond blijft eigendom Wetterskip.
- Exploitatie met eigen stichting of de molen toevoegen aan een bestaande
molenstichting.
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- Mogelijk molen gebruiken als trouwlokatie en/of “bêd en brochje” voor
onderhoudskosten te bekostigen.
- Streven naar de bouw in 2018.
- Dhr. Ferwerda vraagt zich af of in archieven nog bouwtekeningen zijn van
oorspronkelijke molen.
10. Streekvisie, waar zijn we mee bezig:
1. Toerisme en Recreatie : Trailerhelling. Met Wetterskip wordt nu
getracht trailerhelling te realiseren voor september 2015 en wel op
locatie noordkant Oudebildtdijk, westkant Koudevaart in combinatie
met Wetterskipswerkzaamheden. We zijn bezig geld veilig te
stellen(toegezegde subsidies) en vergunningen te regelen.
2. Borden over molens: Bordjes van verdwenen molens zullen gerealiseerd
worden met NHL-projecten wandelpaden met mogelijk financiële steun
van Oranjefonds.
3. Verkeersplan en banners: Om bewustwording en veilig
verkeer te promoten laat streekbelang banners maken
die geplaatst zullen worden bij de dijk.
Meinte laat de vergadering de ontwerpen zien.
Streekvisie is van 2007 en moet wellicht herzien worden.

P A U Z E met kopje koffie/thee

Na de pauze lichten de heren Bijlsma en Visbeek van de Bildtse Energie
Coöperatie (B.E.C.) de werkwijze van deze coöperatie toe. Energie wordt geleverd door
Noordelijke Energie Coöperatie en voor elke nieuwe aansluiting ontvangt de B.E.C.
€75.— welke besteed kan worden voor projecten in het Bildt b.v. op gebied van sport en
cultuur. De Coöperaties werken zonder winstoogmerk en willen de prijzen zo laag
mogelijk houden en de leden beslissen waaraan het ontvangen geld voor de
aansluitingen aan wordt besteedt. Na beantwoording van de vragen worden de heren
Bijlsma en Visbeek bedankt voor hun inbreng en ontvangen van de voorzitter elk een
“Streekbelang” beker.
11. Rondvraag:
- Arnold de Hoog complimenteert bestuur voor bereikte resultaten.
- Rennie Steensma : vanavond Meijer Museum op “HEA” televisie Fryslan.
- Piet Marra: Hoe gaat het met ledenbestand. Er vertrekken mensen maar er
komen ook weer nieuwe bewoners en leden bij. En mensen die vertrekken
hoeven niet te bedanken als lid! Het ledental baart nog geen zorgen.
- Streekvisie herijken en rekening houden met beschermde status.
12. Sluiting. Even voor tien uur sluit voorzitter Hotze (voor het laatst) de
Jaarvergadering, helaas zonder hamer, en dankt een ieder voor komst en inbreng
en graag tot een volgende keer.
P.J.
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Rein is út en troch goed foar de Westhoek en ek foar de Oasthoek!
It is op dit stuit reinich waar en kâld
(11 graden) en ik sit op de
Aldebiltdyk yn 'e hûs.
Ik wol nei bûten en yn 'e sinne sitte,
mar wat jo wolle krije je net. Dat ik
skriuw dit stik foar Op 'e Rolling,
doch ik wat aardichs en fiel ik my
belutsen by dizze dyk.
De ierappels sitte efter hûs wer yn in
rêch op it lân, dêr leit it net oan.
Doch fiel ik my net noflik, dat bard
pas as ik de ierappels bloeien sjoch.
Ha ik wat mei ierappels, ik tink fan
wol. Ik yt se hast alle dagen, fansels
fan de tichteby buorkerij fan
Houtsma. Sy bewarje de ierappels it hiele winterskoft yn harren skuorren yn 't tsjuster.
By my yn de kelder bliuwe se net sa goed, se begjinne nei in tiidzje al te spruten, mar se
bliuwe goed smeitsje, dat wol wer. De kelder is altiten in bytsje wiet en de skuorre
droech, dat makket it ferskil, tink ik.
As it maaitiid is moat it ek lekker waarm wêze, fyn ik. Foar de Pinkster de kachel noch
oan, wie it sechje en dêrnei koe die út.
Mei sintrale ferwaarming is dat maklik en mei in gaskachel ek. Froeger it tôgjen mei
koalen, wat in gedoch! Dat is no ferfongen troch hout foar de houtkachel. Hout yn lytse
stikken sechje of mei de bile spjalte, dat fine de minsken moai wurk. Wol gauris rûke de
houtkachels op de Aldebiltdyk. As de wyn ferkeard is moatte de ruten ticht yn 'e
sliepkeamers. Ik besykje mei myn houtkachel te stoke as de wyn west, noardwest, súd,
súdeast is, dan giet de reek oer it iepen fjild en komt it net by de buorlju yn hûs.
Ik kin dat maklik dwaan en stookje net altiten, ik mei myn sintrale ferwaarming.
De houtkachel kin faak út as de sinne skynt. Myn foarkeamer wurdt dan waarm troch de
sinne dy't er yn skynt. As de sinne mar net útbaarnd, dan wurdt it kâld.
De gelearden hawwe ús witte litten, dat de sine op syn helte is mei de brânstof.
De moanne slingeret mei ús mei, die meie wy wolris better beskôgje. Mar in soad
waarmte jout it net en dêrop libje hat in protte swierrichheden. Yn de noch lange
libbens-tiid fan de sinne hawwe wy de tiid om in oare planeet te sykjen, wêr't wy dan
libje kinne. De takomst sjocht der altyd dochs wer sinnich út.
No is it twa wiken letter en it wurdt waarm, ik kin nei bûten.
Johannes Rozenga, Biltker hooplik foar altiten.
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• Ontwerpen, maken en onderhouden
van websites
• Hosting
• Restyling
• Advisering
• Delphi-programmering
Website:
www.verbi.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
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De Trailerhelling in de Koude Vaart
Het plan is dat “Wetterskip Fryslân” de aanleg van de trailerhelling zal combineren
met de werkzaamheden aan de oevers. Wanneer alles volgens plan gaat en er geen
complicaties zijn, zal in september dit jaar de werkzaamheden beginnen.
We hopen dat dit gaat lukken.

Trailer helling
t
aar
V
e
d
Kou
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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
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Leefbaarheid in het Bildt blijft bovengemiddeld goed
1 juni 2015 persbericht LeMon het Bildt 2015
Het veiligheidsgevoel en de waardering van speelvoorzieningen steeg;
de waardering van het Openbaar Vervoer daalde.
De inwoners van het Bildt zijn zeer tevreden over de leefbaarheid in de gemeente. Het
is hier prettig en veilig wonen. Dit is gebleken uit het leefbaarheidonderzoek (genaamd
LeMon) dat Woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland en gemeente het Bildt dit
voorjaar voor de tweede keer hebben laten doen. Het eerste onderzoek was in 2010.
Het totaaloordeel is een 7,8. Dit ligt boven het landelijk gemiddelde van 7,5 en is
vergelijkbaar met 2010, toen was het totaaloordeel een 7,9.
Met de LeMon enquete wordt de beleving van de leefbaarheid in kaart gebracht, dus
hoe bewoners deze ervaren. Werkwijze: Bij de dorpen St.-Jacobiparochie, St.Annaparochie en Minnertsga is een aselecte steek-proef getrokken van 400
huishoudens, bij de kleinere dorpen is de enquête huis-aan-huis verspreid. De respons
was totaal gemiddeld 30%. Dit is hetzelfde als in 2010 en prima representatief. Hierbij
had Westhoek met 23% de laagste respons en Nij Altoenae met 36% de hoogste.
Speelvoorzieningen beter gewaardeerd
Op het gebied van speelvoorzieningen ging de waardering 0,7 punt omhoog. Na het
vorige onderzoek in 2010 hebben gemeente het Bildt en WonenNWF zich ingezet voor
het verbeteren, vernieuwen en uitbreiden van de speelvoorzieningen in het Bildt en deze
inspanning lijkt gezien te worden. Bijvoorbeeld in Vrouwenparochie steeg het cijfer
voor speelvoorzieningen van 5,7 naar 6,3. De gemiddelde waardering in de hele
gemeente voor speelvoorzieningen ging van een 4.8 in 2010 naar een 5.5 in 2015. Nog
steeds geen hoog cijfer maar wel een verbetering. Wij zullen er alles aan doen deze
stijgende lijn voort te zetten. Voorbeelden zijn de vernieuwde en verbeterde speeltuinen
in Nij Altoenae en aan de E.C. Slimstraat in St.-Annaparochie die op 25 juni aanstaande
worden heropend.
Bildt veiliger
Het veiligheidsgevoel in het Bildt verbeterde verder van een 7,8 in 2010 naar een 8,1 in
2015. Zowel overdag als ’s avonds nam het gevoel van veiligheid toe. Vooral in
Minnertsga steeg het cijfer voor veiligheid flink, van een 7,0 naar een 7,9. Er werd
vooral minder criminaliteit ondervonden.
Waardering OV daalt
Wat duidelijk af nam was de waardering voor het OV in het Bildt. Van een 6,9 in 2010
naar een 6,0 in 2015. Dit is het gemeentelijk gemiddelde.
In Westhoek, Nij Altoenae en Oudebildtzijl duikelde het cijfer hiervoor omlaag, terwijl
in de andere dorpen het cijfer op ongeveer hetzelfde niveau lag als in 2010, met als
positieve uitschieter Vrouwenparochie waar het oordeel over de dienstregeling steeg
van een 5,6 naar een 6,2.
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Oudebildtzijl meest positief over dorp, betrokkenheid in Nij Altoenae het hoogst
Verder valt op dat inwoners van Oudebildtzijl erg positief over hun dorp denken (imago
7,6 t.o.v. 7,1 gemiddeld). De betrokkenheid van buurtbewoners in Nij Altoenae is hoog
(7,1 t.o.v. 6,4 gemiddeld) en eveneens in Nij Altoenae is de waardering voor het
dorpshuis (7,8 t.o.v. 6,7 gemiddeld) en de activiteiten die in het dorpshuis worden
georganiseerd (7,6 t.o.v. 6,4 gemiddeld) erg hoog.
In de komende periode zullen Gemeente het Bildt en Wonen Noordwest Friesland met
de verenigingen van dorpsbelangen in gesprek gaan over de uitkomsten van het LeMon
leefbaarheidsonderzoek 2015. Hierbij wordt gezamenlijk gekeken hoe bepaalde punten
verbeterd kunnen worden.
Wie het volledige rapport wil nalezen kan terecht op: http://www.lemoninternet.nl klik
door naar gemeente het Bildt.
Gevonden voorwerp.
Waar hoorde dit voorwerp thuis?

Reacties sturen naar it bestuur van het streekbelang.
Kan via een email naar info@streekbelangoost-enwesthoek.nl
Of per brief naar J.Rozenga, Oudebildtdijk 1094, 9075 NL Westhoek.
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Meinte Terpstra
Oudebildtdijk 1198
9075 NR Westhoek (Frl.)
Tel. +31(0)518-491457
Mob. +31(0)6-23937160
www.mtbikes.nl- info@mtbikes.nl
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Lekker genieten van je oranje smoothie

LUNCH – 10 MINUTEN – CA 3 STUKS
Ingrediënten
2 sinaasappels
1 mango
250 ml yoghurt
1 eetl citroensap
8 aardbeien
Materialen
Blender
Bereiding
Als je graag een gladde smoothie wil pers je de sinaasappels uit en anders schil je ze en
snijd je het vruchvlees in stukken. Schil ook de mango en snijd het vruchtvlees om de
pit in stukken.
Verwijder de kroontjes van de aardbeien. Doe de sinaasappels (of het sap), de stukken
mango en citroensap in een blender en blend fijn. Voeg halverwege de yoghurt en de
aardbeien toe en blend tot een mooie oranje smoothie.
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Harley-Davidson Roadtrip
Deel 2
Canada/Alaska
Noord Amerika, Harley-Davidson land bij uitstek !!!
Nog maar net in Canada of een scherp steentje probeert mijn
aandrijfbelt op te vreten, en steentjes zullen we meer zien. Dat
banden hier sneller slijten merken we ook, nog geen 10
duizend km per achterband is hier normaal , dus maar bij de
eerstvolgende Harley-Dealer een afspraak gemaakt voor nieuw
rubber. We kiezen voor de westkant
van de Rocky Mountains richting
Kelowna, Kamloops naar Prince
George. Onderweg verbazen we ons
over de spullen die in afgelegen
dorpen of nederzettingen zoals oude
auto’s e.d. gewoon langs de weg
staan die bij ons antiek zijn.

We gaan richting kust
om daar de weg no. 37
te nemen die ons naar
de wereldberoemde
plaatsen Hyder en
Steward zal brengen
de grens plaats tussen
Canada en Alaska waar zalm naar de riviertjes en beekjes trekt
voor kuitschieten en dan sterven.
De flyers die ons moeten vertellen hoe we moeten reageren als we beren tegenkomen
liggen overal. Het uitzicht op de rivieren en gletsjers onderweg is adembenemend, als je
het op TV ziet is het mooi,, maar in het echt maakt het erg veel indruk.
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We vervolgen onze reis naar het noorden en stuiten
onderweg nog op een Jade mijn waar ze de mooiste figuren
uit de prachtige groene steen slijpen en polijsten.
Op de route door Yukon land komen we door Watsonlake
met het wereld beroemde “Signpost Forest”, ooit begonnen
met een briefje aan
een paal door een
genie soldaat die
aan de Alaska Higway werkte.
Zelfs vind men er nu Friese
dorpsnamen.

Het landschap kenmerkt zich door de
smalle dennenbomen “Tiny Den” en
uitgestrekte moerasssen.

WhiteHorse is de hoofdstad van Yukon, een
stad midden in het goudmijnen gebied, aan de
Yukon rivier de levensader van dat gebied nu
veel te zien op Discovery programma “Yukon
gold”.
Ook is hier het centrum van de Native Art met een
grote totempaal aan de Yukon, nog met de Artiesten
van het Art collectief gesproken die dit project
hadden gemaakt.
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Alaska, via Tok de weg langs de Rocky´s naar
Anchorage de havenstad van Alaska een stad die in
1964 grotendeels vernielt werd door een hevige
aardbeving, hier ook een prachtig museum met een
schitterende collectie van het Smithsonium
instituut over de originele bewoners en pioniers in
Alaska.

Onder weg naar Fairbanks het mooie Grande Denali park met de
Mc Kinley als hoogste
berg, geslapen in een
prachtig dorpje Nenana
met een spoorweg
museum en waar de
sneeuwscooters en bulley´s gewoon in de tuin
staan te wachten tot er weer sneeuw komt.

Via Fairbanks ons meest noordelijkste punt op onze reis gaan we naar Tok van waar we
de Highest Highway off the world nemen, de beruchte” Damster Highway “, zo´n
driehonder kilometer gravelroad met Calsium Cloride tegen het stuiven in de zomer,21
maar nu met veel regen snotteglad, en met veel onderhouds werk is het een
uitputtingsslag.
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We doen er dan ook acht uur over om in Dawson City aan te komen een brug is er niet
en de oversteek van de Yukon rivier is per pont.
Dawson City is de goudzoekers stad ,vroeger en nu nog.
Deels is de stad in de originele staat opgebouwd met de Klondike mines en het wereld
bekende casino” Diamond Tooth Gerties” met saloon dance ladies . We nemen een
kamer in het Downtown Hotel en nemen een Whisky aan de bar, on the Double !!!
Wordt vervolgt , Meinte Terpstra
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Wikel of Torenvalk
Andere bewoners in de Oosthoek.
Wij hebben al meer dan 15 jaar een nestkast hoog aan de aardappelloods hangen.
Elk jaar in maart hebben we twee torenvalken die de nestkast gaan bewonen.
Ook dit jaar opnieuw een verliefd stel dat zich nestelt in de kast achter in de tuin.
Het mannetje trakteert zijn vrouwtje geregeld op een vliegshow met veel geroep.
Uiteindelijk gaat het vrouwtje op zijn toenadering in.
De eerste week in juni hebben we gekeken in de kast en zaten er 4 jonge torenvalken
in. De ouders vliegen dan af en aan om hun jongen te voeren met veldmuizen. Ze
vangen gemiddeld 4 à 5 per dag.
Aan de zeedijk zijn deze winter ook torenvalkkasten geplaatst omdat door de zachte
winters er teveel muizen zijn.

Ouwe dyk 771
Torenvalken grijpen hun prooi op de grond. Daar zijn ze dan ook echt voor gebouwd.
Het voorste deel van hun lijf is het zwaarst, zodat ze makkelijk kunnen duiken. Alle
soorten valken hebben lange, puntige vleugels, een rechte staart, sterke vliegspieren en
een snelle vleugelslag. Ze zijn bijzonder wendbaar en ze kunnen hun snelheid plotseling
enorm opvoeren. De vrouwtjes zijn altijd wat groter dan de mannetjes. Maar de
mannetjes zijn weer wat kleuriger.
Ze komen over de hele wereld voor. De torenvalk is een dagroofvogel en een kleine
roofvogel. In vergelijking met de andere valken heeft de torenvalk een betrekkelijk
lange staart. Van snavel tot staartpunt meet hij ongeveer 34 centimeter. Waarvan
ongeveer 14 cm voor rekening komt van de staart. De spanwijdte tussen de vleugels
bedraagt zo’n 75 cm. Ze kunnen stil in de lucht hangen met snel bewegende vleugels en
een gespreide staart.
Tijdens dit bidden zijn ze op zoek naar een prooi.
Wanneer de jonge valken volgroeid zijn en zelf hun prooi kunnen scheuren vliegen ze
na ongeveer een maand uit. Ze blijven nog enkele dagen in de buurt van hun ouders en
daarna gaan ze hun eigen weg.
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