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Beste leden,
Foor jim lait alweer de seumer Op ‘e Rolling….wat flygt de tiid, ik weet nag dat ik ‘t
foorwoord foor de winter Op’e Rolling an ‘t tipen war.
In dusse Op ‘e Rolling kinnne jim geniete fan ‘t darde deel van Meinte syn
raisferslag deur Amerika. De foto’s nimme ôns met deur dat groate kontinint. Ok ‘t
ferfolg fan Louis van der Meer syn ferhaal over Idonesie is de moeite fan ‘t lezen
wirrig. Dernaast is ondergetekende even op bezite weest bij de beweuners fan nr
1160. Der weune Dorita Savert en hur partner Eugene. Dorita is beeldend kûnstner en
ik waar dé neskierig na wat se maakt en wat hur beweegredens waren om hier del te
striken. Feerderop ‘n ferslag hierfan.
Even feerderop weunt Bernhard de Vries ôns nije bestuurslid. Hij stelde him even
foor.
Feerder kinne jim ‘n mooi stikky over de haas leze en het Kinke weer een lekker
resept foor jim skreven.
De notulen fan de jaarfergadering staan d’r ok in. Dusse jaarfergadering waar reedlijk
goed besocht. Wij konden ‘n klaine dartig leden ferwelkomme.
Na de pauze nam Sytse Buwalda ôns met in ‘n rais deur de tiid. An de hând fan foto’s
en ferhalen kwam ‘t ferleden fan de Oast- en Westhoek tot leven. Wat een
bedrivighyd waar hier froeger dochs an de Ouwe-Dyk. Machtig mooie ferhalen
kwammen d’r los.
Spitiggenog binne d’r ok wat minder mooie ferhalen te fertellen...soa binne d’r al
twee fan de “banners” stikken maakt deur fandalen. Dat soks hier an de dyk gebeurt
fine wij och so spitig. Wij binne fan mening om d’r dochs maar weer nije del te
hangen.
Op dut momint fan skriven binne de werksaamheden an de dyk in folle bedrivighyd
an de gang. Wij hope dat ‘t straks foor alle gebrúkkers ‘n ferbetering weze sil, en de
Ouwe-Dyk der fan opknapt. Dat leste sil fast en seker so weze.
De trelerhelling het nag wat last fan kindersyktes. We doen ôns best om dat allegaar
te ferhelpen en d’r sil ok nag ‘n sitsy komme, wer’t je even lekker sitte kinne. In
dusse Op’e Rolling wat tips en tricks foor gebrúk fan de helling.Wij hope op een
mooie seumer en feul faarplezier foor de gebrúkkers.
Wij hewwe dusse keer ok ‘n woordsoeker. Wie’t de oplossing weet, kin dusse maile
naar info@streekbelangoost-enwesthoek.nl. Foor de winner lait ‘n klain prisy klaar.
Bij meerdere goeie insindings ferlotte wij de priis.
Ik wîns jim, mede namens ‘t bestuur, feul leesplesier, ‘n mooie seumer en foor de
boeren ‘n goeie oogst!
Brenda van der Zee
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Als import en opvolger van Meinte Terpstra als penningmeester zal ik me even
voorstellen.
Mijn naam is Bernhard de Vries, ik ben in 1966 geboren in Sint
Nyk. Voor de herkenbaarheid heb ik een foto van mij en mijn
pasfoto toegevoegd. Ik woon alweer zeven jaren, samen met Sita
van der Schaaf, op nr 1142. Hiervoor hebben we in Leeuwarden
gewoond aan de Dokkumer Ee. We hebben geen kinderen, wel
een kat, een hangoorkonijn en een toenemend aantal guppen
waarvan het grootste deel per direct en gratis is af te halen.
Tijdens een fietstocht vanuit Leeuwarden met mooi
zonovergoten weer, bijna geen wind en de velden vol wuivend
graan maakten we kennis met het Bildt. Prachtig! Nu we er
wonen en al het andere weer en seizoenen ook hebben meegemaakt vinden we het
nog steeds even prachtig. En we hoeven maar één (zee)dijk over en we zijn in weer
een heel andere unieke wereld! Verhuizen naar de OBD was een heel goed idee en dat
vertel ik dan ook graag aan iedereen die het wil horen.
Ik heb gewerkt als krantenbezorger, bollenpeller, microbiologisch laborant,
maaltijdbezorger, beeldend kunstenaar, groente-inpakker, bankmedewerker en ben nu
weer op zoek naar het volgende. Verder schrijf ik graag, ik probeer mezelf drummen
te leren, ik doe te weinig aan yoga, bouw/pimp af en toe een website, ontwerp een
logo, bewerk graag foto’s, maai sinds de verhuizing paadjes in het gras en ik step.
Dat laatste is niet omdat ik mijn trappers heb verkocht of aan de step-elfstedentocht
mee wil doen, maar gewoon omdat het een leukere manier is om van A naar B te
komen waarbij je hele lijf in beweging is en je van zadelpijn geen last hebt.
Op www.bernharddevries.nl zijn mijn schrijfsels te lezen en is
ook mijn kunst nog te zien. En heb je vandaag nog niet
gelachen, kijk dan vooral ook even op de website van mijn
bouwbedrijf-voor-onze-gevederde-vrienden: www.vogelhuisverbouwingen.nl.
Ik hoop de komende jaren met veel plezier iets bij te dragen
aan het belang van deze mooie streek.
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In het Bildt en zeker hier aan de
Oudebildtdijk komen verschillende
wilde diersoorten voor, zoals, hazen,
reeën, fazanten, eenden en ganzen.
Maar wat weten we eigenlijk van deze
dieren?
In deze editie gaan we dieper in op:

De haas
Hazen (Lepus europaeus) (en
konijnen) behoren niet tot de
knaagdieren, maar tot de haasachtigen (of dubbeltandigen), een aparte diergroep. Het
verschil is dat haasachtigen achter de grote bovensnijtanden een paar stifttanden
hebben staan, in tegenstelling tot knaagdieren.
Wat uiterlijk betreft lijken hazen en konijnen veel op elkaar. Volwassen hazen zijn
echter forser, hebben grotere poten en langere oren met een zwarte punt, 'lepels'. De
kleur van de vacht is grijs- of geelbruin, de buik is wit en de wangen zijn bleekgeel.
Hazenharen zijn 2 tot 3 cm lang met een zwart puntje. De dekharen zijn geelbruin. De
dichte laag van dunne wolharen die altijd tussen de dikkere dekharen te zien is, is bij
hazen wit (bij konijnen altijd grijs). Jonge hazen hebben vaak een witte vlek op de
kop. De haas houdt zijn staart tijdens het lopen vaak omlaag of horizontaal, waardoor
alleen de zwarte bovenzijde zichtbaar is. Haasachtigen hebben, als echte planteneters,
grote platte plooikiezen. Verder hebben ze relatief grote achterpoten, lange oren, grote
ogen en terugtrekbare huidflapjes voor de neusgaten. In noodgevallen laten ze een
hoog gegil horen.
Een volwassen haas heeft de volgende afmetingen: kopromp lengte: 50 - 65 cm,
oorlengte: 9 - 12 cm en de staartlengte is 8 - 10 cm. Het gewicht van ligt tussen de 3
en 5 kg.
Behalve in IJsland en Noord Scandinavië komt de haas in geheel Europa voor, tot op
3000 meter hoogte in de Alpen. In dichtbevolkte gebieden komt de soort weinig voor.
In delen van Europa komt de sneeuwhaas voor, deze wordt in de winter wit. De haas
is van oorsprong een steppebewoner en heeft een voorkeur voor kleinschalig gras- en
bouwland, open veld als akkers en weilanden maar komt ook wel voor in open bos,
heide en kwelders.
Hazen zijn overwegend in de vooravond en 's nachts actief, in de zomer ook wel in de
schemering en overdag. Hazen bewonen geen holen zoals konijnen doen. Ze maken
legers (ondiepe uithollingen) in bosranden, windkeringen, ruigtezomen en onder
heggen. Ook in hoog gras of tussen de kluiten van een geploegde akker vind je
hazenlegers. Deze legers zijn 10 tot maximaal 20 cm diep en 25 cm lang. Hazen
liggen met hun achterlijf in het diepste deel. Hazen eten grassen (winter), kruiden
(zomer) en akkerbouwproducten zoals graan, maïs, klaver en aardappelen.
Door hun knaaggedrag worden ze wel tot de 'kleine grazers' gerekend en hebben ze
een grote invloed op de vegetatie. Hazen leven meestal alleen, maar in de paartijd
ook wel in groepjes. In de winter grazen ze ook wel in losse groepjes.
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Als in het voorjaar hazen door het veld rennen, is het voorste dier meestal een loopse
moerhaas (vrouwtje) met enkele rammen (mannetjes) die achter haar aanzitten. In de
paartijd of rammeltijd vechten hazen hevig waarbij ze als boksers tegenover elkaar
staan en flinke klappen uitdelen. Het kan daarbij gaan om mannen die om een
vrouwelijke haas vechten, maar ook om een vrouw die het mannetje van zich af
houdt.De bronsttijd begint rond februari (soms al eerder) en duurt tot augustus tot
september. Na een draagtijd van ongeveer zes weken worden tussen eind januari en
oktober doorgaans vier nesten jonge haasjes geboren. Totaal krijgt de haas gemiddeld
elf jongen per jaar. De jongen worden in een open nest geboren. Pasgeboren haasjes
zijn volledig behaard en hebben de ogen open. Al na één of enkele dagen verlaten de
haasjes de geboorteplek. Ze komen daar echter elke dag, drie kwartier na
zonsondergang, weer terug. De moeder komt meestal een kwartiertje later om ze te
zogen, totdat de haasjes ongeveer een maand oud zijn. De sterfte onder jonge hazen is
hoog. Van de jongen van 1 moer blijven er vaak maar twee tot vier in leven. Je kunt
aan vraatsporen zien of er hazen in de buurt zijn, zo bijten ze bloemhoofdjes van
paardenbloemen af om zo bij de onrijpe zaden te kunnen. Afgebeten, net opgekomen
wintergraan kan het werk van hazen zijn wanneer de beet schuin is. Wanneer hazen
kruidachtige planten eten, blijft er een schuin en scherp snijvlak achter net alsof de
stengel met een mes is afgesneden. Wanneer een ree of hert een stengel afbijt, is er op
het snijvlak een gerafelde of vezelige bovenkant te zien. Hazen knagen dwars op de
lengterichting van een stam of een tak en eten zowel schors als bast. Vraatsporen van
hazen en konijnen zijn niet van elkaar te onderscheiden, behalve dat de reikwijdte (in
de hoogte) hoger is dan die van een konijn. Beide knagen zowel aan loof- als aan
naaldbomen. Omgevallen bomen worden soms geheel ontschorst. Ook laten hazen
loopsporen achter, ze hebben voorvoeten met 5 tenen en lange achtervoeten met 4
tenen. De duim is zo kort dat de afdruk ervan niet altijd goed te zien is. Alle nagels
zijn even groot. Omdat de 3de teen wat langer is, is de vorm van de prent wat spits
aan de voorzijde. Er zijn geen voetkussens te zien. De pootafdrukken zijn meestal
niet zo duidelijk omdat de poten sterk behaard zijn. De pootafdrukken zijn 30 tot 35
mm breed, en 40 (voorvoet) tot 60 (achtervoet) mm lang (160 mm inclusief hiel bij
zithouding). De spreiding bedraagt 12 tot 16 cm, de paslengte in huppelgang is 40
cm, in sprongengalop enkele decimeters tot wel 3,5 meter. In spongengalop worden
de achtervoeten ver voor de voorvoeten geplaatst. Bij huppelgang worden de
voorvoeten naast elkaar of schuin naast elkaar gezet. Hazen volgen soms hun eigen
sport weer terug (hierdoor lijkt het of het spoor ‘doodloopt’). Wissels (regelmatig
belopen wildpaadjes) van hazen zijn ongeveer 10 cm breed en meestal te vinden in de
vorm van paadjes over kale akkers.Hazenkeutels liggen verspreid door het hele
voedselgebied. De keutels zijn rond en enigszins afgeplat, soms met een puntje. De
doorsnede van de keutels is ongeveer 20 mm en daarmee ongeveer tweemaal zo groot
als konijnenkeutels . De grove plantenresten zijn nog goed zichtbaar in de keutels. De
kleur van de keutels is meestal licht- tot geelbruin of donkergroen tot zwart (vers).
Hazen zijn relatief eenvoudig waar te nemen. ‘s Morgens vroeg of ‘s avonds bij
schemering is de beste kans om ze te zien. Hazen zitten vaak rechtop en zijn steeds
alert. In maart - april is het gras nog kort, en zijn de rammelende hazen goed te zien.
Konijnen zijn sprinters, maar hazen zijn lange - afstandslopers. De haas kan een
snelheid van 65 km/uur bereiken en vele kilometers per nacht afleggen. Opvallend
aan een vluchtende haas is dat hij ineens 90 graden van richting verandert (het 'haken
slaan') om aan het gevaar te ontsnappen. Bron: Zoogdiervereniging.
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Notulen Jaarvergadering Streekbelang Oost-en Westhoek, gehouden op 16
maart 2016 in Gaya Indonesia te Westhoek.
Afwezig met kennisgeving: P.J. de Groot, W. Postma, P. Hoekstra, H.v.d. Weij
1.Opening: Brenda van der Zee heet iedereen( 21 belangstellenden) welkom en laat
de presentielijst rondgaan. Alle bestuursleden (behalve Piet-Jan) stellen zich voor.
2. Mededelingen en Ingekomen stukken: P. Hoekstra wil graag het jaartal (1907) en
het jaartal( 2013) van de bouw van de vernieuwde brug van Koudeweg naar Oude
Bildtdijk op de brug. Het jaartal (1907) stond op de vorige brug.
In het buitengebied sneller Internet. Alleen Oost-en Westhoek wordt te kostbaar.
De gehele Oude en Nieuwe Bildtdijk levert ongeveer 200 adressen op die geen snel
internet hebben. Er moet dan een projectgroep opgericht worden en deze kan dan
begeleid worden door Breedband Friesland.Hillie Blaak geeft aan dat we in juni meer
zullen weten.
Het fietspad van de Oude Bildtdijk naar Zwarte Haan wordt vernieuwd en verbreed
maar is nog niet helemaal klaar door het natte weer. Voor passerende fietsers is het
pad nog steeds te smal.
3.Notulen vorige jaarvergadering van 9 maart 2015. Geen opmerkingen en de
notulen worden goedgekeurd. (zie de Zomer Op ‘e Rolling)
4. Jaarverslag 2015. Door Brenda van der Zee voorgelezen.
5. Financieel Overzicht. Meinte Terpstra deelt de overzichten uit en geeft
toelichting. Opmerking Rennie Steensma: Er kan wel een bankje geplaatst worden bij
de trailerhelling.
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6. Verslag kascommissie: Rennie Steensma en Jan Andringa hebben geen
onregelmatigheden geconstateerd. Het financieel verslag wordt goedgekeurd en
daarna wordt decharge verleend aan de penningmeester Meinte Terpstra.
Kascommissie volgend jaar is: Jan Andringa en Henk van der Weij. Reserve lid is
Louis van der Meer.
7. Ondersteuning verenigingen: Verenigingen kunnen met een goed initiatief ten
aanzien van sport, jeugd e.d. financieel ondersteund worden door het Streekbelang.
8. Bestuurszaken: Meinte Terpstra neemt na 9 jaar afscheid als penningmeester en
wordt hartelijk bedankt voor zijn grote inzet. Tineke Lootsma heeft inmiddels zitting
genomen binnen ons bestuur en is nu officieel benoemd. Bernhard de Vries is ook
bereid om plaats te nemen in ons bestuur. Welkom voor beide nieuwe bestuursleden.
9. Molen “de Swarte Haan”: Johannes Rozenga vertelt in het kort over de molens
die er ooit gestaan hebben op Het Bildt en wil graag één molen in ere herstellen. Er
moet een bestek en tekening komen en Johannes doet een oproep om een commissie
te vormen samen met nog twee personen. Louis van der Meer meldt zich aan.
Daarnaast moet er een Stichting komen om het beheer van de molen te vormen. Om
inkomen te genereren wil Johannes de molen een functie van vakantieverblijf geven.
Voorgesteld wordt om de informatie van de verschillende molens op een info-bord te
vermelden bij Zwarte Haan en in de Westhoek.
Rennie Steensma : Er komen virtuele wandelroutes op het Bildt en daar kunnen de
molens in vermeld worden.
10. Concept Streekvisie: Een samenvatting hiervan wordt uitgedeeld. De
Streekvisie zal gepresenteerd worden aan de Gemeente en daarna uitgewerkt.
De recreatiecommissie is niet meer actief maar nog niet opgeheven.
11. Rondvraag: M. Hoogenhuis: Het pad (dwarsstuk) naar St.Jabik is nat. De
stelconplaten zijn verzakt. De banners op de Oude Bildtdijk zijn te soft.
R. Steensma: Er is gesnoeid bij het bos in St.Jabik. Dit is te rigoreus.
Pauze met koffie en thee.
Na de pauze geeft Sytse Buwalda een lezing over de bewoners van weleer in de Westen Oosthoek.
12. Sluiting. Om 22.00 uur sluit voorzitter Brenda van der Zee de jaarvergadering en
dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en in het bijzonder Sytse Buwalda
voor zijn presentatie. Graag tot volgend jaar.
Een goed plan is het halve werk!
•
•
•
•
•
•
•
•

Brenda van der Laan
Interieurarchitectuur
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Verbouw
Bouwaanvraag
Inrichting
Restylen
Styling
Cursussen
3d Ontwerpen
Meubelontwerp

De “nije” Aldebiltdyk wurdt aardich yn 'e Westhoek en de Oasthoek!
Soe it ek feiliger wurde? Ik wachtsje it ôf.
Op dit stuit binne se drok mei de dyk dwaande. De dyk tarje
en split dêroer en reade streken lâns de kanten. Oeral binne
opmerkings oar de dyk, hoe 't wurde sil. Mar ik bin wiis mei
de “nije dyk”. Ik haw 7 jier nedich hân om myn hûs kreas te
krijen en no leit der yn trije moannen ek wer in fernijde dyk
foar hûs, machtich moai.
De ierappels sitte efter hûs ek wer yn it lân. As die bloeie komme
se geurje yn myn hûs. Nije ierappels, swiet. Ik lies dat it Bilt sâlter
wurdt, dan wurde ierappels sâlt fan harren sels. Hoech ik gjin sâlt
mear te struien by it itensieden. De dyk en de ierappels litte myn
libben stride om te oerlibjen.
De mûnen wêr ik op meal as mûnder giet stadichoan myn hûs
behearskje. Mûne foto's, mini-mûntsjes en no in WC-bril mei in
mûne der op. No moat it út wêze mei dy mûne-many. Mar de mûne
by Swarte Hoarne dan? As lêste, wol ik die boud op in foto yn myn
hûs ha. Net mear! O, ja alle 33 mûnen fan It Bilt op in boerd, net
yn hûs dy buorden, mar lâns de dyk wêr 't se stien hawwe.
Meale op trije mûnen. Gers meane fan de mûne-pôlen, dat is net
myn wurk. Heard der wol by. Polder-mûnen dy't it wetter rûn
meale, elektryske pompen dogge it eigenlike wurk. By ekstreem
waar kin it Wetterskip ús as mûnders belje en moatte wy helpe
elkenien droege fuotten te hâlden.
As in bytsje ôflieding húswarje ik út en troch op twa buorkerijen yn Drinte. Fakânsje
hâlde yn Drinte fyn ik dat. Mei elk twa
hûnen. De iene hat noch trije katten en
seis hinnen, de oare twa geiten. It binne
libbene bisten en der is wolris wat mei.
In hin begûn stadichoan te rinne, sakke
faak troch har poaten, mar helle it hok
noch altiten. De oare dei wer nei bûten,
letter fûn ik de hin
ûnder it strewel en
moast ik har nei it hok tôgje. In dei letter kaam se net mear út it
hok wei. De hin bewege noch wol, mar wer in dei letter wie it
dea. Spitich fyn ik it dan wol. Je binne der in pear dagen mei
dwaande en haw der noed oer en dan fuort en wei.
Dan kom ik wer thús op It Bilt, dan leit der eamel: “It krantsje fan 'e Op 'e Rolling
moat makke wurde.”. Dan bist echt wer thús, oant wurk!
Johannes Rozenga, Fryske Biltker sa stadichoan.
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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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TIPS VOOR GEBRUIK VAN DE TRAILERHELLING
Bron: www.trailerhelling.com Varen is leuk, het gebruik van een trailerhelling soms wat
minder. Een goede voorbereiding en kennis van zaken kan veel problemen voorkomen.
Het water in...
– Zorg ervoor dat de boot en trailer in goede staat zijn en gereed om te traileren zodat
anderen niet hoeven te wachten.
– Zorg ervoor dat je rustig blijft in het geval van drukte bij de trailerhelling, hiermee
voorkom je schade aan de boot, auto of trailer.
– Zet je auto op de handrem en kijk vooraf even naar de lengte en gladheid van de helling om een goede inschatting te kunnen maken.
– Controleer of de helling onder water lang genoeg is om uw wielen te kunnen dragen.
– Haal de lichtbalk van de trailer, spanbanden van de boot en controleer of de aftapplug
op zijn plaats zit.
– Let op (kleine) kinderen, zorg dat omstanders een veilige afstand bewaren en zeker niet achter of tussen een (achteruit) rijdende combinatie gaan staan.
– Rij met trailer en boot van de helling, rij niet te ver de helling
af! Zijn de eerste rollers nat? Dan is dat vaak al ver genoeg.
– Zet de auto op de handrem.
– Bevestig een lijn aan de boot en laat iemand deze vasthouden
aan de kade.
– Laat met de lier de boot te water of duw de boot af.
– Rij de auto naar een parkeerplaats, zet de auto en trailer op slot.
Het water uit...
Let net als bij het te waterlaten op de lengte van de helling en de handrem.
Haal uw boot rustig uit het water, te snel binnen lieren of “de trailer opvaren” zorgt vaak
voor schade!
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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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Midden Java. Jawa Tengah
Met onze reis naar Indonesia in Deel 1 zijn we aangeland in Bandung in West Java.
( Jawa Barat ).
We hebben daar nu een paar dagen rondgezworven en doorgebracht, de bekende
toeristische zaken bezocht en hebben voldoende cultuur gesnoven en zijn nu op weg
gegaan naar Midden Java ( Jawa Tenga ). Het uiteindelijke doel van deze reis is
Yogyakarta maar dat doen we in een paar dagen via een bijzonder leuk kustdorp
Pangandaran aan de zuidkust op ongeveer 250 km vanaf Bandung.
De reis daar naartoe
kunnen we maken met de
trein (kerata api =
vuurwagen) en dan
uitstappen in Banjar om
verder met de bus te
reizen of in zijn geheel
met een shuttlebus vanuit
Bandung. Duur van deze
tocht ca. 6 uur. Door mooi
bergachtig gebied met
steile hellingen en zeer
diepe valleien en later
door zeer vlak land komen we aan in Pangandaran. Onderweg in Tasikmalaya wordt er
gestopt om de inwendige mens weer enige vulling te geven. Een heerlijke maaltijd die
jezelf kunt samenstellen. Ondertussen zijn we het Indonesische eten wel enigzins
gewend.
Pangandaran, liggend op een schiereiland, een bijzonder leuk dorpje met veel hotels
en een natuurgebied. Een mooi strand met toch wel veel plastic vervuiling. De
Indonesiers nemen het niet zo nauw. Door de weeks is het daar zeer rustig maar in het
weekeinde is het overbevolkt door weekend mensen uit Jakarta en Bandung. Denk een
beetje aan Zandvoort aan Zee maar dan met tenminste 6 uur in de auto.
Bezienswaardigheden in de buurt van Pangandaran zijn de Green Canyon en het
vissersdorpje Batu Karas. Uiteraard kun je daar heerlijk vis eten.
Vermeldingswaardig is dat Pangandaran ook door een Tsunami getroffen is. Ik weet
niet meer in welk jaar. Maar je ziet hier en daar nog de restanten van de huizen die zijn
verwoest. Zo ook het hotel van een vriend van mij.
Ik hoorde van mijn vriend dat Pangandaran begin mei weer te maken heeft gehad met
een hoge vloedgolf dat tot gevlolg heeft gehad dat vele strandwinkels en eethuizen zijn
verwoest. Ook mijn strandcafe, BambooBar, is een groot gedeelte kwijtgeraakt aan de
zee. Na een paar dagen verblijf gaan we ons richten op Yogyakarta ( Yogya ). Uiteraard
pakken we weer een shuttlebus. Deze rit duurt ook ca. 8 uur en onderweg weer ergens
lekker eten. Het traject is heel wisselend. Grote sawah (rijstvelden) , dorpen en steden.
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Begin van de middag aankomst in Yogya , installeren en dan de stad in. In het centrum
zijn vele zeer betaalbare hotels. Yogya is het centrum van een zeer culturele streek. Zo
vind daar de Borobudur, Prambanam, Malioboro, Het Kraton en de nog werkende
vulkaan Gunung Merapi.
Verder staat Yogyakarta bekend om zijn zilver- en Batikindustrie. Allemaal handwerk.
Moet je allemaal een keer hebben gezien.
Borobudur is de grootste stupa van
de wereld. Dit Boedistisch
monument is ingewijd in het begin
van de 9e eeuw. Na een
vulkaanuitbarsting was de Borobudur
geheel vernield. Door Nederland is
de aanzet gegeven om de tempel
weer geheel op te bouwen. Nog
steeds liggen er duizenden stukken
steen van de tempel opgestapeld om zo de ontbrekende stukken van de puzzle te
maken.
Prambanan is ook een 9e eeuw tempelcomplex.
Malioboro is de belangrijkste straat van Yogya. Overdag tref je er allemaal stalletjes
met verkoop van met name kleding, leerproducten en andere prullaria. In de avond
verdwijnen de stalletjes en er wordt plaatsgemaakt voor restaurantjes, ca. 100. met
ieder zijn eigen specialiteit en zitten op de grond.
Kraton is het in 1757 gebouwde paleiscomplex van Yogyakarta’s sultans. Dit paleis is te
bezichtigen. Ga je daar naar toe vraag dan om een gids die Nederlands spreekt. Dan
geniet je extra van de
uitleg.
Al met al de omgeving
van Yogya staat vol met
tempels ( candi’s en
stupa’s ). Als je alles wilt
bekijken dan ben je
weken bezig.
We zijn nu aan het einde
van ons verblijf in Jateng (
M
idden Java ) en gaan op
weg naar Surabaya in Oost Java, ( Jatim= Jawa Timur ). Deze tocht van ca. 400 km gaan
we doen met de trein. Een tocht door tamelijk vlak land, rond de vulkaan de Merapi.
We hebben vooraf de treinticket besteld op het station in Yogya voor de Executive Class
zodat we een comfortabele rit hebben gedurende 5 uur. Na het passeren van diverse
stations komen we aan op het Gubeng station in Surabaya.
Surabaya, Bali en verder kunt u lezen in deel 3.
16
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ATELIER GOLDENBELD

Altijd al eens iets met je handen willen doen?
Kom dan eens langs bij Atelier Goldenbeld!

Marco Goldenbeld is beeldend kunstenaar en docent, onder zijn leiding hebben al
veel cursisten mooie beelden gemaakt, er wordt serieus en met heel veel plezier
gewerkt. De lessen worden gegeven op dinsdagen (s’morgens, s’middags en
s’avonds)
Voor verder informatie zie www.beeldhouwcursus.info of bel 0518-491920 of mail
info@marcogoldenbeld.nl
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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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Quiche met gaitekees en gedroogde tomaatjes
5 eieren
2 dl crème fraîche
2 dl slankroom
2 el geknipte bieslook
4 gedroogde tomaten in reepjes
1 teen knoflook
5 plakjes deeg voor hartige taart
225 g harde gaitekees
8 kerstomaatjes
Verwarm oven voor op 185 °C. Klop de eieren los met de roomsoorten, bieslook,
gedroogde tomaten en knoflook, breng op smaak met peper en zout. Bedek een
quichevorm met plakjes deeg (bloemkant onder), laat de naden elkaar iets overlappen
en druk ze licht aan. Prik de bodem in met een vork, verdeel de kaas erover en giet het
eimengsel erover. Snij de tomaatjes doormidden en verdeel met snijkant naar boven
over de taart. Bak de taart in 45-50 min goudbruin en gaar. Serveer de taart in punten
gesneden met rauwkost of groene salade.

De steen.

Ik zag de foto van het gevonden voorwerp in de Rolling van winter 2015. Volgens mij is
het een verzwaringssteen die ze gebruikten om grote
afdekkleden mee vast te houden die ze gebruikten bij de
dijkbescherming. Alco de Jong op de Nijedyk 252 heeft nog zo’n
kleed met bijbehorende steen en die lijkt hier erg op.
Groeten Rennie Steensma, koördinator Stichting Bildts Aigene.
20
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Harley-Davidson Roadtrip Deel 4
Noord Amerika, Harley-Davidson land bij uitstek !!!
Na de mooie Beartooth pas en het Yellowstone
park nu van noord naar zuid te hebben doorkruist
komen we aan in het stadje
Jackson Whole, prachtig hoog
gelegen en een
Wintersportplaats voor de
Elite, mooie stad met
een park met bogen van
geweien. Hier ook de
meeste millionairs per hoofd
van de bevolking , dus
op naar de milliondollar bar.
Daar ontmoeten we
een transporteur die alleen
maar Harley’s
vervoert van Florida naar
Jackson
Whole om daar met de
ingevlogen
welgestelde Harley rijders
twee weken
een mooie rondrit te
maken , hij geeft ons een
heel mooie route door
Wyoming richting Utah
/Colorado met de rooie Colorado rivier als leidraad,
prachtig ! hier ook de beroemde airial bridges gevormd door de wind.
Het landschap blijft
imponeren de
gigantische rode
rotsformaties en de
rivier die helemaal
rood is en het lijkt
wel of er gemalen

dakpannen door stromen.
Bij een overnachting in een motel was ’s nachts
de tank van de Harley van m’n maat gaan
lekken , maar een snel gescoord “O “ringetje
was de oplossing. Via de imposante “Milliondollar Road” die toenertijd over de bergketen
is gelegd gaan we richting Brice canyon.
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Na al veel natuurparken gezien te hebben is de Bryce canyon wel zeer spectaculair,
rotsformaties die door erosie zijn uitgesleten tot de meest bizarre vormen. Wij
genieten volop bij een opkomende zon en een temperatuur van maar 6 graden
celsius en gaan naar een hoogte van ruim 9000 foot.
Vanaf dit natuurschoon lag een ander reisdoel op onze tocht te wachten, het
waanzinnige en gekke Las Vegas waar de mens in de lege woestijn een stad van de
meest gekke duplicaat creaties van overal ter wereld
realiseerde.

We checken in, in een Motel 6
vlakbij de Strip, dat naarmate
men meer nachten blijft het
steeds goedkoper wordt. Maar
twee nachten is voor ons
voldoende om het meeste te zien,
een gokje te wagen de twee grote
Harley –Davidson dealers en
Harley
Cafe te
bezoeken en een rit naar de imposante
Hoverdam die de hele regio van stroom
voorziet .
Wordt vervolgd !!
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Wonen aan de dijk.....
Sinds november 2014 zijn Dorita Savert en haar
echtgenoot Eugene Vestering in de voormalige
smederij op nr 1160 komen wonen.
Dorita is beeldend kunstenaar en dus was ik wel
benieuwd naar haar werk en motivatie om hier aan de
Oude bildtdijk neer te strijken. Dorita is afgestudeerd
aan de Akademie voor Beeldende kunsten te Arnhem
en werkzaam als beeldend kunstenaar en geeft les.
Verder is ze tuinbaas en klusjesman in en om haar
woning.
Altijd druk in de weer in en om het huis. Want een huis aan de OBD is nooit af.
Samen met Eugene was ze op zoek naar rust en ruimte en een plek waar ze in alle
rust met haar beeldende kunst bezig kan zijn en haar werk kan laten zien. Dorita had
al 10 jaar aan de Hoarnestreek boven Tzummarum gewoond en kende de streek alwel
een beetje. De voormalige smederij is een ideaal werkpand met schitterend uitzicht en
voldoend grond om een mooie tuin aan te leggen. En de mooie frisse luchten niet te
vergeten. Het is fantastisch om hier te wonen, aldus Dorita.
Inmiddels heeft Dorita zich aangesloten bij Slikwerk, een kunstenaars collectief hier
op en om het Bildt en doet ook mee aan de Slikwerk Atelierroute. Deze vindt dit jaar
plaats in het weekend van 9 en 10 juli. Voor een ieder een mooie gelegenheid om
eens kennis te maken met Dorita en haar werk.
THE ART OF SEEING NATURE is de titel van een nieuwe
serie foto's waarbij het duingebied van Terschelling en de
Veluwse bossen als uitgangspunt zijn gekozen.
De toeschouwer wordt uitgedaagd mee te gaan op een reis
door landschappen die steeds zeldzamer worden in onze
stedelijke omgeving. Tegelijkertijd vormen de aantastingen in
het landschap door bebouwing een nieuw beeld. Er wordt de
suggestie gewekt van reflectie maar bij nadere beschouwing
blijkt het een samenstelling te zijn van 2 verschllende foto's.
Daarnaast schildert zij landschappen en
bloemstillevens, welke wanneer je ze eens goed bekijkt
een tweede laag blijken te bevatten. Iets wat je het beste
zelf kunt aanschouwen.
Op mijn vraag wat ze van streekbelang vindt, antwoord
Dorita dat ze het heel erg nuttig vindt en wellicht in de
toekomst graag iets voor streekbelang zou willen
betekenen. Er zijn op dit moment geen dingen waarvan
zij vindt dat die anders of beter zouden moeten of
kunnen. Daarvoor woont ze hier nog te kort vindt ze.
Ik bedank Dorita voor haar hartelijkheid en bereidheid om zichzelf aan ons voor te
stellen.
Voor meer werk en info daarover nodig ik jullie uit om eens op haar website te
kijken http://www.doritasavert.nl/
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‘Westhoek Búttendyks 2018 ‘
Wie binne wij, wat wille wij:
Wij, kommissy WHB2018, te weten Bote Draaisma, Sybe Krol,
Bauky Luinstra, Jacob Wagenaar en Brenda v.d. Zee binne fan plan,
om in ‘t jaar dat de gemeente ‘t Bildt offisjeel opdeeld wort in
’Waadhoeke ‘, ‘n evenemint te organiseren. Doel hierfan is de kulturele belangen fan
de dorpen St.-Jabik, Oast- en Westhoek Ouwedyk te ferenigen onder de naam
‘Westhoek Búttendyks 2018.‘
De hele Ouwedyk, fooral de Westhoek, is met syn rike history fan Waddensee,
Fisserij, Statenhoofd, Golf van Onrust, en de Poerdersramp de geskidenis in gaan as
Bildts beskermd gebied, ok staat de Ouwedyk bekind as langste dyk fan Nederland.
Dut het ôns inspireerd tot ‘t organiseren fan dut kulturele evenemint, wat plak fine sil
in de Westhoek bij de Wadden op 6, 7, 8 en 9 septimber 2018.
Wij wille hiermet ôns mooie stikky Bildt dúdlik op de kaart sette, tegelyk met
‘Leeuwarden Kulturele hoofdstad 2018’. As kommissy binne wij achter de skermen
nou al drok doende met alle foorberaidings omtrint dut spektakel. Ok Dorps- en
Streekbelang en feul Ferenings en Stichtings dinke met ôns met.
Foorlopig Programma:
1. Openluchtspul: ’t Stik sil, an de hând fan anekdoates út de streek, skreven worre
deur Simy Sevenster Ok de muzikale laiding en de rezy is in hannen fan profesjonals.
Maar wij kinne fansels niet sonder ’n groat antal frijwilligers, ok is d’r feul materiaal
foor noadig.
2.’n Groate reüny, wer’t alle in- en oud-inweuners fan St.-Jabik en Oast en Westhoek
herinnerings ophale kinne.
3. D’r komt ’n tintoanstelling met foto’s, skilder- en flygkûnst fan Bildtse kûnstners
in de Groate Kerk. ’t Bestuur fan de Groate Kerk het hierop enthoesjast reageerd.
4. Bildtse muzikanten sette hur beste beentsy foor, JacPop en de
ShakeySamBluesBand hewwe hur metwerking hierfoor toesaid.
5. Herinnerings kinne ophaald worre met metwerking fan Meijer Motorenmuseum,
ok binne d’r plannen foor ’n “Nostalgise Met”, deuze plannen motte nag feerder
útwerkt worre. Wel het Wereldkampioen 50 ccklasse Jan de Vries al toesaid te
kommen!
6. In ’t gebou de Spitsroeden sil ’n tintoanstelling inricht worre over “Broedertrouw,”
die destiids opricht is in dut gebou, doe herberg! Met derbij fansels ok foto’s en
materiaal fan Kleuterskoal Oost- en Westhoek, fan 1949-1985.
7. D’r binne plannen foor : de Loop om ‘t Bildt, idee fan Leendert Ferwerda. Jan
Kooistra fan Sportfereniging Friesland het hierfoor syn metwerking toesaid.
8. ’t Laait in de bedoeling de basisskoalen ok bij de foorberaiding fan ‘t programma
te betrekken. Foor de basiskoaljeugd sil d’r ’n wandel- of fytspuzzeltocht útset worre
bij de prachtige monuminten lâns. Dut stikky geskidenis mâg niet fergeten worre. Fan
te foren wort hier andacht an skonken deur middel fan lesbrieven en ferhalen. Ok dut
onderdeel sil nag feerder met ferskillende instânsys deurpraat worre.
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BILDSTAR

ORTEN

BLOMKOOL

OUWEDYK

BOERDEIJ

OUWEFAART

BOONWEG

PATATIRPEL

BÛTENDYKS

PIKLAP

CAMPING

POERDERSRAMP

DYKHUUS

POOTIRPELS

EERDBAAIEN

POOTSYBAAIE

ERBAAIER

SEEKLAAI

FOORAKKER

SLIKWERKERS

GREIDE

SPRUUTSIES

KADAL

STREEKBELANG

KOOLSAAD

STROOMKANAAL

KOUWEFAART

SUKERBIETEN

KOUWEWEG

TIPELFELD

KRUUSBAAIEN

TRAILERHELLING

MOLN

WAIT

NIJEDYK

WESTHOEK

OOSTHOEK

WINKELMAN

PRIISPUUZEL
Bij puzzel blijft als het goed is een
oplossing over.
Voor een of twee goede inzenders een
prijs, bij meerdere goede oplossing
wordt er geloot voor de prijzen.
Stuur de oplossing naar:
Eén van de bestuursleden of
info@streekbelangoost-enwesthoek.nl

27

28

