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Beste leden,
Op dut momint fan skriven tikt de regen sachys teugen ‘t rútsy an….maar wat hewwe
wij al ‘n paar prachtige seumerse dagen had.
‘t Bildt het de pronk weer an op ’t momint, de irpels bloeie weer och so mooi en ‘t
graan staat der ok mooi bij. Wij hope dat de boeren ‘n goeie oogst krije.
In dusse op’e Rolling is weer fan alles te lezen.
Zo stelt ôns nije bestuurslid him an jim foor, hewwe wij wat losse stikkys, wort d’r
wat ferteld over de skinking fan de Bildtse Stichting en wat streekbelang der met fan
plan is.
Ans besture, ‘n ferslag fan ‘n ekskursy wer’t ‘n aantal bestuursleden met hine weest
hewwe.
‘n Lekker recept soa’t jim dat fan ons wonnen binne en ‘n stikky over de steenmarter.
Meinte Terpstra syn raisavonturen in Amerika kinne jim ok nag leze, dusse waren op
de plank lêgen bleven ferleden keer.
Kortom, ik sou sêge gaan d’r maar even noflik foor sitten.
Ik wîns jim namens ‘t bestuur fan streekbelang allegaar ‘n heerlijke seumer toe met
feul mooie dagen werin at wij lekker bútten in de tún sitte kinne en geniete fan ôns
mooie streek.
Brenda van der Zee

Filosofy en kultuur.
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Even foorstelle….
Ik bin Roelof de Jong en sont kort sit ik in ‘t bestuur fan streekbelang Oast- en
Westhoek. Nadat ik eerder al ’s froegen waar foor streekbelang, maar doe nag
foorsitter waar fan de regio-ôfdeling fan de agrarische jongeren, hew ik d’r dut keer
met instemd om plak te nimmen in ‘t bestuur.
Wie ben ik:
Op dut momint bin ik 28 jaar oud en weun ik sont ‘n jaar in de Westhoek op nummer
1056 an ‘e Ouwe-Dyk. Ik ben opgroeid in Dongjum flakbij Franeker, tegaar met myn
ouweloi en twee jongere broers weunden wy der op ’n boereplaats. Ik hew der soa’n
klaine 13 jaar weund. In Dongjum hew ik de basisskoal ôfsloaten, werna at wy met ’t
gesin ferhuusd binne na de Ouwe-Dyk op nummer 487 onder St.-Anne. Dut waar de
ouderlike plaats fan myn hait. Hier konnen wy de akkerbouwaktiviteiten útbraide en
doe hewwe wy ’t bedriif in Dongjum ôfstoaten.
In St.-Anne hew ik myn middelbere skoal deen op de Piter Jelles VMBO oplaiding.
Hierna bin ik na Luwt gegaan om eerst de MTS en later de HTS ôf te rônden. In de
tussentiid waar ik wel klaar met ’t weunen bij myn ouweloi en soa bin ik op ‘t
Swartkrús, Ouwe-Dyk 699 belând.
Eerst nag als studint en later werksem bij de firma Cramm in Belkum as technisch
ontwerper en ferkoper hew ik hier ongefeer 4 jaar weund, werna at ik besloaten hew
om met myn middelste broer ‘t akkerbouwbedriif fan mijn hait fortsette te willen.
Tegaar met myn hait, broer en nag ’n faste metwerker ferbouwe wy (set)eerappels,
graan, súkkerbiten en sipels ferdeeld over twee lokasys, Ouwe-Dyk 487 en 1056,
wer’t ik nou weun. De keuze foor ‘t akkerbouwbedriif waar niet altijd
fanselssprekend omdat ik ok meerdere interesses had bútten de akkerbouw.
Maar doe’t de opsy him foordeed om ‘t bedriif uit te braiden en dan plak te nimmen
in ’t bedriif, hew ik hier dos bewust foor koazen om in prinsipe myn "hele" leven
boer te wezen.
Naast ‘t bedriif besteed ik myn frije tiid an hier en der nag wat ander bestuurswerk en
sport ik ’n stikminnig avens in ‘e week weronder waterpolo in St.-Anne en Stiens.
Feerder fyn ik ’t ok gesellig om ’s even met frynden bij te praten en wat út te finen
met syn allen.
Op dut stoit bin ik my nag wat an ‘t oriënteren wat streekbelang allegaar inhout en
hoe’t ik hier ‘n rôl in speule kin. Maar neffens mij komt dut helendal goed en ik sil ok
fia streekbelang weer feul nije mînsen hier út de buurt ontmoete.
Ant kikes!

Boerderij der 't Roelof weunt.
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WAT SPEELT ER BINNEN HET STREEKBELANG?

Voor contant betalende leden: verhoging contributie.
Per 2018 zal de contributie voor contant betalende leden verhoogd worden van 7 naar
8 euro. Dit vanwege de kosten die het ophalen en verwerken van contant geld met
zich mee brengt.
Wilt u dit niet?
Betaal dan via uw bank:
Maak 7 euro aan rekeningnummer: NL51 RABO 0139 8583 93 t.n.v. Streekbelang
Oost- en Westhoek o.v.v. „Contributie” en uw adres.
(Tip: Stel de frequentie bij internetbankieren in op jaarlijks dan hoeft u er volgend
jaar niet weer aan te denken).
Of
Mail naar penningmeester@streekbelangoost-enwesthoek.nl dat u automatisch wilt
gaan betalen. Na het invullen van een machtigingsformulier wordt de contributie dan
automatisch afgeschreven.
Zo blijft u slechts 7 euro per jaar betalen.
Met vriendelijke groet, Bernhard de Vries
Penningmeester Streekbelang Oost- en Westhoek.
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Schenking Bildtse Stichting (bushokje-project)

De Bildtse Stichting wordt opgeheven, daarom is een schenking van 10.000 euro
beschikbaar gesteld aan ieder dorp om iets bijzonders te realiseren. Het moet gaan om
een object (kunstwerk, plaquette, bijzonder bouwwerk o.i.d.) waarmee een specifiek
kenmerk van het dorp gevisualiseerd of versterkt wordt.
Op het object komt de tekst: „Oost- en Westhoek - gemeente Het Bildt 2017”.
Wij zijn benaderd door Henk Rusman die reageerde op onze oproep om ideeën en
hulp bij een andere invulling van de bushokjes die gaan verdwijnen. Henk heeft een
ontwerp op de plank liggen voor een schuil- of rustplaats langs wandel- en fietsroutes
(een bushokje 3.0 zeg maar) wat perfect aansluit op ons bushokje-project. Omdat dit
ontwerp ook voldoet aan alle eisen die gesteld worden aan de schenking van de

Bildtse Stichting willen we voor dit ontwerp gaan.
De vorm van het ontwerp verwijst naar een Súdwester. Hiermee wordt de
verbondenheid van de Oost- en Westhoek met de zee gevisualiseerd. De Súdwester is
een markant bouwwerk wat met zijn strakke lijnen en open karakter aansluit bij de
omgeving.
Het mooie van de Súdwester is dat het niet alleen een kunstwerk is maar ook een
praktische functie heeft: er zijn vier banken met elk een eigen kijkrichting. Door de
plaatsing van de banken kun je in de wind, uit de wind, droog of in de regen, in het
zonnetje of in de schaduw, genieten van het wijdse uitzicht over onze mooie streek.
Op de Súdwester is plaats voor streekinformatie of bijvoorbeeld beeldende kunst
(zoals ook het plan was met de bushokjes).
We hebben een maquette van het ontwerp, wil je deze bekijken of heb je andere
vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met
penningmeester@streekbelangoost-enwesthoek.nl.
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Meld AED’s aan bij het streekbelang.
De kans op overleven van een hartstilstand is in Friesland kleiner
dan in andere gebieden in Nederland. Een dekkend reanimatienetwerk van burger-hulpverleners en aangemelde AED’s kan het
verschil maken. fryslanhartveilig.frl heeft alle streek- en
dorpsbelangen op het Bildt gevraagd om AED’s in kaart te
brengen omdat niet alle AED’s zijn aangemeld, niet alle AED’s
dag en nacht bereikbaar zijn en de verspreiding van de AED’s
misschien beter zou kunnen.
Als eerste stap willen we graag weten waar AED’s zijn in de Oost- en Westhoek. De
enige die bij ons bekend is bij Meijer Metal. Mocht je er meer weten geef het dan
door aan ons dan wordt deze meegenomen in het plan.
Op www.fryslanhartveilig.frl lees je alles over het opzetten van een dekkend systeem
en kan iedereen die reanimatie-burgerhulpverleners is of wil worden zich ook
opgeven.
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Notulen jaarvergadering Streekbelang Oost- en Westhoek, gehouden op 23 maart
2017 in café de Oosthoek.
Bij binnenkomst werd ieder muzikaal verwelkomt door Astrid en Elze, zij verzorgden
de muzikale omlijsting ook in de pauze en na afloop van de vergadering.
1. Opening: Voorzitter Brenda opent om acht uur de vergadering en kan ongeveer 35
mensen welkom heten. Een bijzonder woord van welkom voor de gemeenteraadsleden
van het Bildt, Menaldumadeel en Franekeradeel, collega bestuursleden dorps- en
streekbelangen en de muziek.
2. Mededelingen en ingekomen stukken:
– Brief van gemeente over betere plaats glascontainer Westhoek. Wellicht aan
Westhoeksterweg beter bereikbare plaats, wordt opgenomen met gemeente.
3. Notulen jaarvergadering 16 maart 2016:
Deze worden ongewijzigd goedgekeurd, met dank aan Kinke.
Naar aanleiding van: Gemeente wil niet de kosten betalen voor aanbrengen bouwjaar
op Kouefaartsbrug. Piet Hoekstra: maar het mot al!
4. Jaarverslag: Brenda geeft aan waar streekbelang zich afgelopen jaar mee bezig heeft
gehouden en wat er is gebeurt in de streek:
– opknapbeurt en verkeersmaatregelen uitgevoerd. Tineke zit namens streekbelang in
projectgroep die een en ander evalueert.
– Status Beschermd Dorpsgezicht toegekend aan Bildtdijken.
– plan voor opknappen bushokjes en aanbrengen streekinformatie wordt door
ontvangen geldbedrag Gemeente wellicht omgezet naar plaatsing nieuw ontworpen
schuilplaatsen.
– gezamenlijke streekbelangen Waadhoeke brainstormen over hoe verder in nieuwe
gemeente. Namens ons is Bernard hierbij aanwezig en is het “nieuwe besturen” in
ontwikkeling.
– Streekvisie concept ligt op tafels graag meedenken en reacties leden.
– Trailerhelling is afgelopen jaar verbetert door plaatsing extra betonplaten en
aanleggen parkeergelegenheid in opdracht en op kosten van Streekbelang.
– Oosthoekboek van Buwalda is gepresenteerd. Streekbelang heeft hiervoor financiële
bijdrage geleverd.
– Stichting opgericht voor molen Swarte Haan.
– Bestuur op excursie geweest naar Fryske Gea Buitendijks.
5. Financieel verslag: Bernard licht het op de tafels liggende Financieel verslag toe en
geeft ook aan dat het bestuur onlangs een financiële bijdrage heeft toegezegd aan de
organisatie van een vierdaags evenement in de Westhoek te houden in 2018 met
culturele hoofdstad. Brenda vertelt over de te houden activiteiten als o.a. reünie
westhoek, openlucht spektakel en hardloopwedstrijd. Volledige programma t.z.t. in
media en sociale media.
6. Verslag Kascommissie. De kascommissie stelt na, controle van de boeken, de
vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen.
De commissie merkt nog op dat vlotte contributie betaling aandacht nodig heeft.
– Omdat de twee zittende commissieleden beiden nog maar een jaar de controle
hebben gedaan wordt alleen een reserve kascommissielid benoemd: Neeltje Jensma.
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7. Molen “Swarte Haan”. Johannes licht toe:
– Door oprichting van een Stichting is de molen nu (financieel) onafhankelijk van
Streekbelang.
– Stichtingsbestuur wordt gevormd door: L. van der Meer, D. Wijmenga, en Johannes.
W. Kolthof zal de molen bouwen.
– Wanneer aangevraagde subsidie van Waddenfonds wordt toegekend kan project los.
Beslissing wordt eind april/begin mei verwacht. Rest benodigde financiële middelen
bijeenhalen door sponsoring, postcode loterij, prins Bernhard Fonds,
zelfwerkzaamheid, acties enz.
– De in de molen geplande vakantiewoning moet geld genereren voor onderhoud.
– Bestemmingsplan wijziging nodig, aanvragen na toekenning subsidie.
- W.Postma: wellicht eerder nieuw omgevingsplan (opvolger bestemmingsplan in
2018?) vastgesteld.
- P. Marra vraagt zich af of er geen horeca in kan of nachtclub.
- M. Terpstra oppert dat er misschien ook wel geld voor molen te verkrijgen is bij
Bildtse Belangen en Gemeente.
8. Streekvisie: Met het maken van nieuwe streekvisie niet wachten op vorming nieuwe
gemeente: nu nieuwe visie schrijven dan weet politiek wat streek wil! Leden kunnen
hun ideeën kenbaar maken aan bestuur: mondeling, schriftelijk of mail.
9. Bestuurszaken: P.J. de groot aftredend en niet herkiesbaar. Kandidaat bestuurslid :
Roelof de Jong. Er zijn geen tegenkandidaten bij bestuur gemeld dus kon Roelof onder
applaus welkom geheten worden in bestuur. Piet Jan wordt bedankt voor zijn inzet en
ontvangt als blijk hiervoor een houten wandbord met de tekst: “Allenig kin wij maar ’n
bitsy Metnander kin wij ’n hele prot”, een beker van Streekbelang en een oorkonde.
Piet Jan dankt bestuur en leden voor prettige samenwerking en de net ontvangen
blijken van waardering.
10. Rondvraag:
– P.Hoekstra las in Bildtse Post over bomen (iepen) voor huizen. Iepenwacht Friesland
heeft provinciaal bewoners aangeschreven. Men kan zich daar aanmelden wanneer
men belangstelling heeft voor het plaatsen van iepen, in lei of boomvorm, voor de
woning.
11. Sluiting:
Brenda sluit rond negen uur de vergadering, en dankt ieder voor komst.
Na de pauze met muziek van Astrid en Elze, geven Simon Visbeek en Klaas Bijlsma
nog uitleg over Bildtse Stroom. Deze Bildtse Energiecoöperatie is nu werkzaam en
heeft de eerste zonnedaken in gebruik en al meerdere in planning.
Na afloop van de presentatie en het beantwoorden van vragen uit de vergadering
worden de heren bedankt voor presentatie en uitleg. Hierna verzorgen Astrid en Elze
wederom voor muzikale omlijsting. Ook deze dames van de muziek worden bedankt
voor hun optreden.
Al met al kunnen we terugzien op een plezierige jaarvergadering.
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Brenda van der Laan
Interieurarchitectuur

•
•
•
•
•
•
•
•

Verbouw
Bouwaanvraag
Inrichting
Restylen
Styling
Cursussen
3d Ontwerpen
Meubelontwerp

Nieuw geluid.
Als je van de stad naar hier komt wonen gaan heel andere dingen je opvallen doordat
er minder drukte is. Dit was in ons eerste jaar hier op de dijk:
Ik zit achter de computer in de woonkamer. Het is doodstil, alleen de wind fluit om het
huis. Plotseling hoor ik een piepend geluid wat me doet denken aan een hermelijn, een
marter, een cavia of een ander knaagdier die zich best op zijn gemak voelt en dat per
ongeluk even laat horen. Ik kijk om, door het raam naar buiten, maar zie niets wat zou
passen bij het geluid....... Ik typ verder.
Weer het geluid, heel duidelijk! Ik blijf doodstil zitten, draai mijn hoofd zodat ik met
mijn oren beter de richting kan bepalen waar
het geluid vandaan komt. Ja, achter me. Ik sta
voorzichtig, omdat ik vermoed dat
knaagdieren de neiging hebben zich te
smeren zodra ze trillingen voelen, op, en loop
naar de andere kant van de kamer, hou mijn
hoofd schuin en bepaal dat het dicht bij het
raam moet zijn. Waarschijnlijk onder de
vloer, want boven de vloer zie ik geen
knaagdieren. Ik loop tot vlak bij het raam en
hoor het geluid nu van heel dichtbij, het komt
van het raam zelf!
Dan valt mijn oog op een slak die heel
langzaam over het raam kruipt.
„Dat kan toch niet?” denk ik „Slakken kruipen toch vredig en geluidloos?” Ik bekijken -luister het van dichtbij en zie en hoor dat wanneer de slak beweegt het geluid
klinkt. Maar ik geloof het nog steeds niet. Totdat ik zie dat het huisje, het is een
huisjes-slak en niet de naakte versie, tegen het raam schraapt bij iedere beweging.
Ongelooflijk, dat een slak zo’n herrie kan maken!
Bernhard
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• Ontwerpen, maken en
onderhouden van websites
• Hosting
• Restyling
• Advisering
• Delphi-programmering
Website:
www.verbi.nl

In 'e Westhoek weune.
Dat is wat âns dan in Amsterdam weune. Hier waait 't altyd? In Amsterdam tocht 't
altyd deur de straten. Op ‘e Ouwe-Dyk traplope fan 'e kamer na de keuken en werom
en in Amsterdam de trap op en del na 't appartemint. Utkike na de dyk en foor útsien
op St.-Jabik, dat is heel wat âns as in Amsterdam omhoog kike om de blauwe lucht te
sien. 't Is hier ok smoordrok fan ferkeer, maar dan âns, trekkers in alle soorten en
maten rije hier op 'e dyk. Nou bloeie de eerpels en geurt 't omraak, heerlik en de boeren
binne in de seumerslaap lykt 't wel, soa rustig. In ‘n paar dagen worre se wakker en de
eerpelblommen d’r ôfbrand of ôftrekt en 't lôf storft ôf. Kinne de eerpels in 'e grônd
angroeie.
Trams soa as in Amsterdam, die binne hier niet meer, is wel weest. Stikken fytspâd en
‘n looppadsy bij Froubuurt, St.-Anne en St.-Jabik herinere an de trainen, die't hier ok
reden. 't Dokkumer lekaaltsy is wereldberoemd. Bij Marrum is ‘n stikky tramrail
dellaid met ‘n paar wagons, wer’t je struven ete kinne. In St.-Annae kin men in de
Struverij struven ete. (Ik mot reklame make foor elkeneen).

Wapen Westhoek

Wapen Amsterdam

Johannes Rozenga, wie sait nou: “Dou bist arig an ‘t inburgeren op ‘t Bildt”.
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Schoolreisje… Excursie!
Toch voelde het een beetje als een schoolreisje.
De (bestel)bus van Waaksma stond klaar om zo’n 20
bestuursleden van streek- en dorpsbelangen, raadsleden en
medewerkers van gemeente, Doarpswûrk en Wonen Noordwest
Friesland naar de eerste bestemming te brengen: IJlst.
Brenda en ondergetekende dus ook.
Waarom IJlst? Omdat IJlst ligt in de jumbo-gemeente Súdwest
Fryslân (SWF). De gemeente SWF is ontstaan door fusie van de gemeenten Bolsward,
Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel en in 2014 verder uitgebreid met een
deel van de opgeheven gemeente Boarnsterhim. 95% van de raadsleden waren voor
deze fusie, de inwoners waren veel minder positief (50/50). Klinkt bekend? Juist en
daarom naar Ijlst.
We hebben uitgelegd gekregen hoe alles bij hun verlopen is tijdens en na de fusie. De
slogan is en was: „Wat u niet wilt dat u geschiedt doet dat
ook de burger niet”. Als de commissies ergens niet uitkomen
bedenken ze gewoon hoe ze het voor zichzelf geregeld zouden
willen hebben en als het even kan doen ze dat dan ook.
Alle wijk, dorps- en streekbelangen wisten voor de oprichting
van de nieuwe gemeente wie hun coördinator was en bij
welke wethouder ze moesten aankloppen voor vragen.
IJlst
Alle plaatselijke belangen zijn ook persoonlijk bezocht om de drempel te verlagen.
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De coördinatoren zijn 24/7 bereikbaar voor vragen. Alle verordeningen van al die
gemeenten moeten natuurlijk samengebracht worden tot één pakket. Daarbij kwamen
ze er achter dat er binnen dezelfde gemeente verordeningen waren die elkaar
tegenspreken. Alle verordeningen zijn nu op elkaar afgestemd en op één plek
samengebracht, zodat verschillende afdelingen dezelfde info krijgen en de burger
meteen weet waar hij of zij aan toe is.
Ieder jaar wordt er een som geld beschikbaar gesteld voor de leefbaarheid. Iedereen
kan een aanvraag indienen om een deel van dat geld te krijgen voor een goed plan. Ben
je als inwoner, streek, dorp of wijk niet actief
dan gaat er dus ook niets gebeuren. Er wordt
niet gekeken naar een eerlijke verdeling maar
naar behoefte (maatwerk).
Heb je een goed plan, dan wordt er niet al te
lang vergadert en komt het geld ook snel
beschikbaar zodat het enthousiasme niet dooft
door ellenlange vergaderrondes of op elkaar
wachtende subsidies.Ieder wijk-dorps en
streekbelang krijgt per jaar 1000 euro voor
bestuurszaken. Als er bijvoorbeeld een laptop of
printer moet komen dan kan dat van dat geld. Besteding wordt vrijgelaten.
Na IJlst weer in de bus (op de achterbank, geen aanrader met al die verkeersdrempel in
Friesland waarvan de chauffeur helaas eentje niet zag. Auw) en op naar Drachten voor
een broodje met soep waarna op weg naar: Kloosterburen.
Waar ligt Kloosterburen? Naast Pieterburen bekend van de zeehondjes. Waarom dan
toch Kloosterburen? Omdat daar een Coöperatie Klooster&Buren is opgericht door vijf
dorpen in de (ook al) voormalige gemeente Kloosterburen.
Klooster&Buren wil de woon-gemeenschap en zorgfaciliteiten (’t Olde Heem) voor
ouderen in het dorp behouden.
Aanleiding hiervoor was een grote zorginstelling die aangaf dat zorg bieden in het dorp
niet meer rendabel was. Daarop is er door de inwoners van Kloosterburen en omgeving
een alternatief plan bedacht waarbij gebruik gemaakt werd van investeerders. Dat
lukte, bijna.
Op het laatste moment viel een grote investeerder om (door de crisis), de andere
partijen zagen het toen ook niet meer zitten en het hele project was weer terug bij
af.Daarop hebben de inwoners een stichting opgericht en het gebouw gekocht met
een lening. Een deel van de appartementen verhuren ze nu zonder zorg. Dit genereert
geld voor aflossing, onderhoud en dergelijke. Een ander deel van de appartementen is
bestemd voor mensen die zorg nodig hebben betaald uit het PGB. En of dat nu
tijdelijk of permanent, lichamelijk of geestelijk is dat maakt niet uit. Ook niet of je nu
20 bent of 80, zorg is zorg is hun motto. De verleende zorg wordt georganiseerd door
de coöperatie en uitgevoerd door betaalde beroepskrachten in dienst van de
coöperatie. Om dit voor mekaar te krijgen is er jarenlang gesteggeld met wethouder
en gemeente die uit gewoonte in hokjes dachten (hokje zorg, hokje wonen, hokje
ruimtelijke ordening). Dit plan ging daar dwars doorheen en dat was best lastig. Maar
achteraf is ook de gemeente erg blij met dit project omdat ze nu weten dat het ook
anders kan. Na dit inspirerende voorbeeld zijn we via bitterballen en drankje bij
Lauwersoog teruggekeerd op het Bildt.
Bernhard
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Doelen Streekvisie 2017:
- Het bieden van goede randvoorwaarden en ontwikkeling voor de agrarische sector
- Het karakteristieke van het Bildtse landschap behouden
- Geen glastuinbouw en geen Windturbines
- Renovatieplan om om bebouwing te behouden
- Blijvende aandacht verkeers-maatregelen op de Oudebildtdijk verkeersveiligheid
- Aandacht besteden aan het bevorderen van dagrecreatie
- Stimuleren van fiets en wandelpaden.
- Sport- en verenigingen in stand te houden en steunen
- Sudwester langs de bildtdijken plaatsen
- Bushokjes geschikt maken voor cultuur- en algemene medelingen
- Het nieuwe besturen stimuleren
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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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Tot 10 tellen.
In het kader van de zoektocht naar andere manieren van besturen had de gemeente met
het Overkoepeld Orgaan een introductie Dynamische Oordeelsvorming georganiseerd.
Johannes en ondergetekende wilden wel meedoen.
Kort gezegd is dynamische oordeelsvorming: tot 10 tellen… en die 10 tellen uiterst
nuttig besteden. Waarmee? met voelen wat je voelt.
en bedenken waar dat gevoel vandaan komt.
Als je eenmaal bewust bent van wat je voelt en vooral ook waarom dat zo is, wordt het
makkelijker om je spontane reactie („Wat een waardeloos plan!” of „Schitterend,
moeten we meteen doen!” of „Leuk plan, maar dat gaat je nooit lukken) even voor je te
houden en via de volgende stappen naar een wat opbouwender reactie toe te werken:
Wat is nou precies de situatie?’ (Feiten) Hoe verklaar je dat deze situatie dit gevoel
oproept? (Begrippen)
‘Wat wil je uiteindelijk bereiken?’ (Doelen)
‘Hoe pak je dat aan? Wat heb je daarvoor nodig?’ (Middelen)
Een routekaartje (zie afbeelding) werd bijgeleverd zodat er geen stappen zouden worden
overgeslagen want de hele groep moest natuurlijk oefenen met dit model. Daar werden
we wel enthousiast van omdat we merkten dat je als vragensteller echt geholpen wordt
als iemand even de doorvraagt in plaats van meteen een pasklaar antwoord te geven. Als
iedereen dit zou doen zou o.a. vergaderen een stuk effectiever worden!
Als ik terugdenk aan onze bestuursvergadering van vorige week moet ik helaas zeggen
dat ik er zelf nog niet zo veel van bak. Het oordeel staat meestal al wel klaar en ik vind
het heel lastig om dat uit te stellen. Maar goed het begin is er: ik ben me er van bewust
van. Nu nog even oefenen met die 10 tellen.

Voor meer info over Dynamisch Oordelen zie www.dialoog.net.
Bernhard de Vries
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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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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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Frambozenroomtaart
Frambozen zijn erg gezond en bevatten verschillende vitaminen en mineralen. Er zit
veel vitamine C in. 240 gram frambozen is genoeg voor de aanbevolen dagelijkse
hoeveelheid vitamine C. Verder bevat de framboos vitamine B11, E en K. De mineralen
die frambozen herbergen zijn mangaan, magnesium, koper en kalium. Frambozen zijn
vruchten die bijzonder rijk zijn aan vezels.
Wat heb je nodig voor de frambozentaart:
– 150 gram boter op kamertemperatuur
– 200 gram witte basterdsuiker
– 2 eieren
– rasp van 1/2 citroen
– 200 gram bloem
– 10 gram bakpoeder
– snufje zout
– 100 gram frambozen (evt diepvries)
– 250 ml zure room
– 1 theelepel vanille extract
Klop de boter met 150 gram suiker licht en romig. Klop er 1 ei en citroenrasp door en
zeef de bloem met bakpoeder en zout erboven. Meng tot een glad beslag. Schep dit in
lage taartvorm (handigst met losse bodem). Zorg dat de bodem en randen egaal
bedekt zijn. Bak 10 minuten op 200C en zet dan weer op aanrecht. Draai de oven op
180C. Verdeel de frambozen over de bodem. Klop de zure room met 50 gram suiker, 1
ei en vanille extract goed door elkaar en giet over de frambozen. Bak nog 30 minuten.
Laat 15 minuten afkoelen voor je de rand eraf haalt (bovenkant moet stevig zijn) en
laat dan helemaal afkoelen.
22
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De steenmarter.

De steenmarter is in het algemeen een minder geliefd dier, omdat deze schade en
overlast aan gebouwen en auto’s kan geven, door het beschadiging van
isolatiematerialen, urine en kadavergeur, lawaai en doorgevreten kabels. Ook bij ons in
het Bildt wordt de steenmarter regelmatig gezien.
De steenmarter (Martes foina) is een zoogdier uit de familie marterachtigen. De
steenmarter heeft ongeveer het formaat van een slanke kat maar met veel kortere poten.
De vacht is asgrauw tot grijsbruin met een (grijs)witte ondervacht (ook wel wolhaar
genoemd). De bef is wit of roomachtig en loopt vaak door tot op de poten. Jonge
steenmarters zijn eerst grijs-wit, daarna blauwachtig van kleur. De oren zijn klein en
kort behaard, de ogen zijn donker en hij heeft een kleine snuit met roze neus en donkere
snorharen. De poten zijn kort en elke voet heeft vijf tenen met scherpe nagels en
zoolkussentjes. De staart is rond, lang behaard en wollig. In Nederland komt ook de
boommarter voor. De steen- en boommarter zijn ongeveer even groot. Ook de
behendigheid, souplesse en klimvaardigheid hebben ze gemeen. Zelfs de samenstelling
van het voedsel vertoont veel overeenkomst. Het belangrijkste verschil in het uiterlijk is
de kleur van de ondervacht: licht bij de steenmarter en donker bij de boommarter.
Verschil in pootafdruk van steenmarter, kat en
rat.
De steenmarter komt in een groot deel van
Europa voor, behalve in IJsland, GrootBrittannië , Ierland, Noorwegen, Zweden,
Finland en het noorden van Rusland. In
Nederland kwam de steenmarter vroeger bijna
overal voor. In het begin van de tweede helft
van de vorige eeuw was het leefgebied van de steenmarter teruggedrongen tot oostelijk
Nederland en Zuid-Limburg, oa. door bejaging vanwege zijn vacht, maar de laatste
decennia is zijn leefgebied weer sterk uitgebreid. De steenmarter dankt zijn naam aan
zijn voorkeur voor steenachtige biotopen en schuilplaatsen, zoals steengroeven, rotsige
hellingen en gebouwen. De steenmarter komt vooral voor in parklandschap, maar ook in
volkomen bosloze gebieden, steengroeven en rotsige hellingen. Hij is vooral te vinden
in de nabijheid van dorpen en boerderijen en tegenwoordig zelfs in grote steden (de
steenmarter is een ‘cultuurvolger’ ). Hij heeft een voorkeur voor gebieden met
kleinschalige landbouw, met oude schuren, heggen en bosjes. Hij vindt daar ook zijn
voedsel. In de bergen komt de steenmarter tot een hoogte van 2400 meter voor.
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Het is een nachtdier dat van zonsondergang tot zonsopgang actief is. In de
zomermaanden is hij soms ook 's ochtends vroeg op pad. Per nacht kan een steenmarter
wel 10-15 km afleggen, maar meestal legt een mannetje 5 km af en een vrouwtje 3 km.
Bij koud of stormachtig weer verlaat hij soms dagenlang zijn rustplek niet, terwijl regen
geen belemmering voor hem vormt. De steenmarter beweegt zich galopperend voort,
kan goed klimmen en hij kan sprongen maken van anderhalve meter. Hoewel hij kan
zwemmen, probeert hij dat te vermijden.
De afmetingen en gewichten van de steenmarter zijn: lengte kop-romp: mannetje 40-52
cm, vrouwtje 37-48 cm, lengte staart: mannetjes: 22-28 cm, vrouwtjes 21-26 cm.
Gewicht: mannetjes 1400-2100 gram, vrouwtjes 900-1700 gram
De steenmarter eet zowel plantaardig als dierlijk voedsel. Hij heeft een veelzijdig menu.
Hij eet o.a. muizen, ratten, egels, jonge konijnen, vogels, eieren, kevers, rupsen, kikkers
en regenwormen. Ook eet hij, vooral tussen juli en december, veel vruchten en bessen,
zoals bramen, bessen van vogelkers en zwarte nachtschade, appels, peren en kersen. In
de winter eet hij ook wel spitsmuizen. Steenmarters eten ook menselijk voedsel, zoals
brood. Befaamd is hij voor z’n voorliefde voor eieren (van kip, eend, fazant) die hij
versleept naar een rustig plekje. In de buurt van de schuilplaats van de steenmarter zijn
soms kleine voedselvoorraden te vinden. Deze zijn vaak onbedekt en zijn te vinden bij
hooibergen, in schuurtjes of op zolders of in nissen en spleten van grotten en
steengroeven. Steenmarters maken veelal geen echt nest; meer een schuilplaats in een
kier of nis met diverse voorhanden zijnde materiaal. De steenmarter maakt meestal
geen geluid. Bij tevredenheid of opwinding zijn soms mekkerende of tokkende geluiden
te horen. Bij opwinding of angst maakt hij grommende, schreeuwende en fluitende
geluiden en bij confrontaties onderling kunnen steenmarters katachtig krijsen. Jonge
steenmarters piepen en maken soms veel kabaal bij het spelen en in de paartijd kan de
steenmarter vrij luidruchtig zijn. In gebouwen klinkt dit als stommelende geluiden alsof
je een inbreker hoort.
Zowel het mannetje als het vrouwtje van de steenmarter hebben een eigen territorium en
leven solitair. Het territorium van een mannetje overlapt dat van meerdere vrouwtjes.
De grootte hangt af van de kwaliteit van het gebied waar de marter leeft. In Nederland
bedraagt de grootte 80-700 hectare. Oudere steenmarters en steenmarters in de stad
hebben kleinere leefgebieden. Dit komt omdat oudere dieren de betere leefgebieden
hebben en dieren in de stad een gunstigere voedselsituatie hebben. De grenzen van een
territorium worden gemarkeerd met urine en met geurstof uit kliertjes in de
voetkussentjes van de achterpoten (ook geurklieren bij mondhoeken en anus).
Indringers die zich hierdoor niet laten tegenhouden, worden met heftige gevechten en
geschreeuw verjaagd. Deze botsingen vinden vaak in augustus, september en oktober
plaats, wanneer jonge dieren hun eigen territorium moeten zien te veroveren. De
steenmarter heeft binnen zijn leefgebied soms wel tientallen schuilplaatsen, die hij
echter niet allemaal even frequent gebruikt. Dit kunnen bijvoorbeeld boomholtes,
takkenhopen, dichte struwelen, zolders of kruipruimtes zijn. Maar ook spouwmuren of
ruimten onder de dakbedekkingen. De steenmarter kan al door openingen van 5-6 cm
kruipen om bij een schuilplaats te komen. De paartijd (ook wel ranstijd genoemd) van
de steenmarter, loopt van juni tot augustus. De mannetjes leveren dan onder luid gekrijs
en geblaas gevechten om vrouwtjes te veroveren.
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Het vrouwtje is ongeveer 10 dagen loops en wordt soms door meerdere mannetjes
gedekt. In deze periode ruiken de steenmarters zeer sterk en zo kunnen de verschillende
geslachten elkaar gemakkelijk vinden. Na een verlengde draagtijd van 9 maanden (na de
bevruchting deelt de eicel zich een aantal maal en gaat dan in een rustfase. Pas rond
januari nestelt de eicel zich in de baarmoeder en vanaf eind februari - maart ontwikkelt
het embryo zich verder), worden in maart of april 1-4 jongen geboren. De jongen zijn
dan ongeveer 10 cm groot, hebben een grijs-witte vacht en hun ogen gaan pas na 5
weken open. Ze worden 2 maanden gezoogd en vanaf 6 weken krijgen ze ook vast
voedsel. Na ongeveer 3 maanden zijn de jongen zelfstandig en dan leren ze onder
leiding van de moeder de omgeving kennen. De geurklieren in de voetzolen van de
moeder, maken het mogelijk voor de jongen om de moeder te volgen over de
marterpaden. In de nazomer zoeken de jongen een eigen territorium. Steenmarters
kunnen ruim 10 jaar oud worden. In gevangenschap zelfs 18 jaar.
Vraatsporen van de steenmarter zijn moeilijk te onderscheiden van die van andere
marterachtigen. Vraatsporen die een steenmarter achter kan laten, zijn: leeggegeten
eieren, geheel of gedeeltelijk leeggegeten huiden van kleine zoogdieren, afgebeten
veren of afgebeten koppen van kleine zoogdieren zoals konijnen en egels.
De uitwerpselen van de steenmarter zijn 8-10 cm lang en 10-12 mm dik en in een punt
uitlopend. Soms zijn ze gevlochten of gedraaid. De kleur hangt af van het gegeten
voedsel en kan zwart, bruin-oranjebruin of grijs-wit zijn. Vaak zijn pitten en zaadjes van
vruchten of bessen in de uitwerpselen te zien. In de omgeving van zijn schuilplaats
deponeert de steenmarter zijn uitwerpselen in latrines. ( bron: zoogdierenvereniging)
Uitwerpselen van de steenmarter
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Seumer woordzoeker
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Harley-Davidson USA Roadtrip, Deel 5

Noord Amerika,
Harley-Davidson land bij uitstek!
Na Nevada en Las Vegas, en nog wat geld over vertrekken we langs stoffige wegen
waar ze bij het tankstation net zo goed ammunitie verkopen dan brandstof
richting een groter wonder dan Vegas, de Grand-canyon die zelfs vanuit de ruime
te zien is. Hier voel je je nietig en kunt de diepte van ruim duizend meter niet
bevatten.
Vanaf de Canyon vervolgen we onze weg over
een deel van de
bekende Route 66
nabij Flagstaff naar het
noorden naar
Monument-Valley.
Het Petrified Forest Park met versteende bomen
was gesloten. Als de Amerikaanse regering het
niet eens is over
de begroting is er
geen geld meer en
sluiten ze alle
overheids
instellingen ook de
parken, voor ons
dikke pech!
Toen weer zuidwaarts door het
prachtige landschap van Arizona,
we kwamen in Apache county dat ik
zelf veel noordelijker had verwacht
in bv de staat Wyoming.
Na door het Apache National Forest met prachtig
bochtenwerk te hebben gereden stuiten we op de
rand
ervan op
een grote
kopermijn
in
Morenci.
Echt gigantisch hoe
een heel landschap
wat je ziet bestaat uit
kronkelende paden waar de grootste dumpers als dinky toy’s
bij opkruipen, en waar je steeds ontploffingen hoort van
dynamiet om weer een stuk rots los te maken.
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We gaan richting Tucson en daar zien de wel
heel grote cactussen “De
Sonores “ van wel vier
meter hoog , niet te
geloven !
En het meest
krankzinnige is dat in
die omgeving bordjes
staan dat je bij een
overstroming niet naast
de weg moet komen. Het
schijnt dus af en toe ook heel hard kan regenen.

Tombstone, de bestemming die dag een klassiek stadje waar de
tijd stil is blijven staan rond 1880,
Helemaal in de specifieke Cowboy style met gebouwen waarvan
enkele nog de originele uit die tijd, compleet met figuranten,
koetsen met paarden enz.
Tombstone is bekend van een beroemde historische schietpartij
tussen o.a. Whyat Earp en de “cowboy”
Clanton-McLaurys bij de OK Carrol dat een belangrijke
gebeurtenis was voor het tot stand komen voor de federale
wetgeving later.
Wat ik hier ook zie is een museum van Karl-May, de Duitse
western schrijver van de “ Old Shatterhand en Winnetoe”
boeken die nooit in Amerika is geweest.

We
overnachten twee nachten in
Bisbee niet ver van de
Mexicaanse grens, nemen een
rustdag en verkennen de
omgeving waar onder een
bierbrouwerij, proeven een paar stevige biertje en whisky in een leuke plaatselijke
kroeg met live muziek en ga ik naar de kapper we zijn ten slotte
in het zuiden. ! We maken ons op voor de route via de
Mexicaanse grens naar Texas, het grootste gedeelte van onze
trip het noord/ zuid traject Van Alaska tot aan de grens met
Mexico zit er op en we gaan nu Oost.
Meinte Terpstra.
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Seumer kleurenplaat
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