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"Altyd Seumer"
´t Likent wel al binne wij hier an de Cote 'd Azur beland... ´t Is hier al weken achternander
prachtig weer. Feul son en lange dagen.
Wat hewwe wij de ôflopene weken hier ‘n anloop had an de Ouwe-Dyk. Feul mînsen wisten ‘t pad
te finen om fia de kûnstroete in de boereskuren te sien en de prachtige Escher-graanfelden te
bekiken. De 50 tinten groen bij Pyt Hoekstra is ok ‘n echte publykstrekker.
Maar wat hewwe wij as streekbelang de ôflopene tiid soa al deen? Achter de skerms binne wij drok
doende weest om de Súdwester te realiseren en op ‘t momint fan skriven kin ik jim fertelle dat hij
d’r ondertussen is. Prachtig mooi staat hij der. D’r motte nag wat puntsys op de i en dan is hij klaar.
Op de jaarfergadering hewwe we afskaid nommen fan Kinke Hoogterp, sij waar ‘n beflogen
bestuurslid, maar an alles komt ‘n eand en soa ok an Kinke hur periode as sikretaris. Wij gaan nou
feerder as fijf-koppig bestuur.
´t Evenemint Westhoek Búttendyks wort ok even anhaald en ‘t defintive programma is hier in
deuze Op ´e Rolling opnommen.
´t Wort ‘n dyk fan ’n evenemint, dat kin ik jim wel fertelle.
De kaartferkoop foor ‘t stik "Silte liefde" loopt al goed en de saterdegs is al útferkocht.
Gelukkig hewwe wij ’n leuke, ludike prysfraag, werbij at wij twee kaarten foor donderdeg ses
septimber te fergeven hewwe foor wie’t ‘t goeie antwoord weet op de fragen, dus wees der bij.
Feerder wort d’r ok ‘n reüny organiseerd op de frijdeg foor elkeneen die’t deuze streek ´n werm
hart toedraagt. Jim kinne jim hierfoor nag opgeve. Kyk hierfoor maar even op de websait fan
Westhoek Búttendyks (westhoekbuttendyks.nl).
Nou rest mij as foorsitter namens ôns foltallige bestuur jim allegaar nag ‘n heerlijke seumer toe te
wînsen. Foor de boeren soa nou en dan ‘n boitsy en foor ôns as dykbeweuners feul son en deuze
heerlijke timperaturen mâge nag wel even anhouwe wat mij an gaat.
Namens ‘t bestuur fan Streekbelang;
Brenda van der Zee

Seumer
Ouwedyk in seumertooi,
och wat is ôns Bildt dochs mooi.
Bladsys hange overal,
en soa stil, ’t gaat niet mâl.
De donderboi is weer ferbij,
met donder en bliksem, mînsen blij.
’t Sontsy straalt weer in ‘e lucht,
even stil, ’t waar maar ’n sucht.
Bauky
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WAT SPEELT ER BINNEN HET STREEKBELANG?

1. Voor contant betalende leden: verhoging contributie.
In 2018 is de contributie voor contant betalende leden 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 over op rekening: NL51 RABO 0139 8583 93 t.n.v. Streekbelang
Oost- en Westhoek onder vermelding van „Contributie” en uw adres.
2. Jaarvergadering donderdag 7 maart 2019?
Wordt dan gehouden bij Cafe De Oasthoek.
3. Súdwester-project.
Komt er aan en wordt 20 juli geplaatst.
Voor meer, zie pagina 7.

4. Volg Streekbelang Oost- en Westhoek op Facebook.
Het adres is www.facebook.com/OostenWesthoek
Als aanvulling op de Op 'e Rolling en de website is er de facebookpagina met het
laatste nieuws (maar ook nieuws uit de oude doos, mooie foto's en andere
wetenswaardigheden).
5. Westhoek butendyks 6,7,8 en 9 septimber. Foor meer sien pagina 9,10 en 11.
Priisfraach:
Hoefeul mînsen mâge/mochten d’r toegelyk in ’t reuzerâd?
Wat is de diameter fan de groatste Escher-tekening in ’t graan?
Hoefeul gewassen staan d’r bij “50 tinten groen”?
Wie waar de leste, die’t na huus ging, bij de “Bietpicknick”?
Hoefeul molns hewwe d’r ooit op ’t Bildt staan?

6. OPROEP!!! Spitsroeden bemannen voor Westhoek buttendyks, wie wil dat doen?
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Verbouw
Bouwaanvraag
Inrichting
Restylen
Styling
Cursussen
3d Ontwerpen
Meubelontwerp

Brenda van der Laan
Interieurarchitectuur
http://www.brendavanderlaan.nl/
Wij werken van binnen naar buiten!

Streekbelang Oost- en Westhoek zoekt nieuwe bestuurders!
Wij zijn op dit moment met 5 bestuursleden en bij de volgende jaarvergadering in 2019 gaat er
weer één lid uit. Ook hebben we geen bestuursleden meer uit de Oosthoek.
Vijf mensen in het bestuur is het minimum vinden wij en dat zouden we graag zo houden.
Wie o wie meld zich aan en gaat deze streek meebesturen?
Liefst van die in de Oosthoek wonen.
Het bestuur stuurt en maakt plannen en/of voert plannen uit die leden bedacht hebben.
Eén keer in de 6 weken vergaderen wij bij een bestuurslid thuis en dat schema draait over de
Oudebildtdijk met de klok mee.
Gezellig zijn deze bestuurs-vergaderingen en elke keer is het weer een verrassing wat wij bij de
thee en koffie krijgen geserveerd. Na afloop vaak even een nazit met een wijntje, biertje of wat
frisdrinken. Uiteraard borrelnootjes erbij.
De taken worden verdeeld over de bestuursleden, zoals; wie is voorzitter, secretaris,
penningmeester en wie maakt de Op 'e Rolling. Wie houdt de websites bij en wie heeft kontakt
met de gemeente en het wetterskip. Wie vertegenwoordigt ons bij de dorpenraad in de gemeente
Waadhoeke.
Dat alles gaat in goede harmonie met elkaar en de verschillende inzichten geven een levendige
vergadering. Overleg en discussie geeft goede ideeen, die dan uitgevoerd gaan worden.
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Súdwester-project: één geplaatst!! (en één te gaan).
Zoals jullie al weten: we zijn bezig om twee schuilgelegenheden/kunstwerken op onze streek te
plaatsen. Één in de Oosthoek en één in de Westhoek. Gekozen is voor een ontwerp van Henk
Rusman genaamd ‘Súdwester’. Inmiddels is er voldoende geld toegezegd om één van de
Súdwesters te plaatsen. We hebben gekozen voor de Westhoek omdat één van de
subsidieverstrekkers it Frsyke Gea is, haar bijdrage is alleen voor het exemplaar bij de kwelder
bedoeld.

Op de foto de Súdwester is bij WIS Dokkum, wachtend op de zwarte coating.
Grote kans dat wanneer je dit leest de Súdwester al bij de Westhoek-kwelder op ´e Seedyk staat.
Kijk op www.facebook.com/OostenWesthoek/ voor het laatste nieuws.
Laatste nieuws: De Súdwester staat al bij Westhoek kwelder, voor de zeedijk. Ga het
bekijken!!
Deze Súdwester is mogelijk gemaakt door een
schenking van de Bildtsche Stichting die vorig
jaar is opgeheven. Aanvullende financiële
steun komt van It Fryske Gea, Stichting
Bildtse Belangen, de Van Heloma Stichting en
de Stichting Juckema Sideriusfonds.
Wij hopen dat er veel gebruik van de
Súdwester zal worden gemaakt en zijn
benieuwd naar jullie reacties.
De tweede Súdwester is gepland op de oostelijke oever van de Kouwe Faart ten zuiden van de
OBD. We houden jullie op de hoogte.
Bernhard
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Westhoek buttendyks 2018
De voorbereidingen zijn in volle gang en de
kaarverkoop voor het buitendijks openlucht
muziek theaterstuk "Silte liefde" is inmiddels
gestart en loopt al goed.
Wat zal er zoal allemaal te beleven zijn
tijdens dit 4 daagse evenement?
Hieronder het definitieve programma;
Programma donderdeg 6 septimber 16.00
Groatse sintrale opening ‘Westhoek Búttendyks 2018’ in de Westhoek. met as thema ‘t
Hoeden en noeden in woord en beeld fan ôns aigen Bildtse kultuur mmf. o.a. slikwerkers en
skoalkines fan SWS St.-Jabik. Dut spektakel wil gyneen misse, dus...kom allegaar!
Bildts Aigene Fototintoanstelling in de Spitsroeden.
Ouwedyk 904: Besichtiging Meijers Motorenmuseum
Ouwedyk 894: Besichtiging Oldtimers bij Cars Cola and Coins BV
Ouwedyk 906: Ouwe gewassenfeld en informasy bij Piet Hoekstra
Ouwedyk 749 om 20.00
– Premjère Openluchtspul ‘Silte Liefde’ Westhoek
– Mezyk in tint Westhoek
Programma frijdeg 7 septimber 10.00
Reüny foor St.-Jabuursters, Oast- en Westhoeksters en oud inweuners om ferens en overig
geïntresseerden met ‘n gesellig en farieerd programma o.a. de huldiging fan ‘n oud
Ouwedykster die ‘t ôns stikky Bildt op de kaart setten het. ‘t Programma sil annander praat
worre deur Geert van Tuinen, oud Bilkert, bekend fan Omrop Fryslân.
Muzikale omlijsting fan deuze dâg sil daan worre deur Bildtse artysten.
Lokasy: Ouwedyk 894, St.-Jabik.
12.30 Wad-Sop met ‘n broadsy Búttendyks.
13.00 Fototintoanstelling in de Spitsroeden.
Ouwedyk 904: Besichtiging Meijers Motorenmuseum
Ouwedyk 894: Besichtiging Oldtimers bij Cars Cola and Coins BV
Ouwedyk 906: Ouwe gewassenfeld en informasy bij Piet Hoekstra
Ouwedyk 749 om 13,00
Groate Kerk - Tintoanstelling ‘Hoeden en noeden in woord en beeld fan ôns aigen kultuur’
mmf. Bildtse Kûnstners,
13.00 Bildts Aigene Foto tintoanstelling en Dorpsfilms, in ‘t Jabikshuus.
Nostalgise dorps- en fietskoier St.-Jabik en Ouwedyk.
14.00 SWS St.-Jabik Tintoanstelling ‘Werom hite de straten soa’t se hite’ en besichtiging nije
skoal.
16.00 Ferfolg programma reüny met Bildtse artysten en gesellig onderônsy.
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17.30 Werm-maal foor de reünisten.
20.00 Openluchtspul met derna mezyk in tint Westhoek.
Programma saterdeg 8 septimber 10.00
Nostalgise dâg op ‘t terrain van Meijer Metaal
Ouwedyk 896 met demonstrasys en metwerking fan de
‘Oude IJselmeer ambachten groep vroeger’, de OTMVOude Trekker en Motoren Vereniging en AFRON, De
Bildtse Aalrokers met ‘t Bildts kampioenskap Aalroke,
Jan de Vries met de Van Veen Kreidler 50cc wereldkampioen 1971 en 1973
‘Back to de sixties’ bij Cars Cola and Coins met mezyk wat past in ‘t geheel fan de
Nostalgy.
10.00 Bildts Aigene Fototintoanstelling in de Spitsroeden.
Ouwedyk 904: Besichtiging Meijers Motorenmuseum
Ouwedyk 894: Besichtiging Oldtimers bij Cars, Cola and Coins BV met bluesmezyk sestiger
jaren op deuze lokasy,
Ouwedyk 906: Ouwe gewassenfeld en informasy bij Piet Hoekstra
Ouwedyk 749: 10.00
Groate Kerk - Tintoanstelling ‘Hoeden en noeden in woord en beeld fan ôns aigen kultuur’
mmf. Bildtse Kûnstners,
10.00 Jabikshuus: Bildts Aigene met Dorpsfilms, en ‘n fototintoanstelling.
Nostalgise dorps- en fytskoier St.-Jabik en Ouwedyk
10.00 SWS St.-Jabik Tintoanstelling ’Werom hite de straten soa’t se hite en besichtiging nije
skoal.
10.00 Tipelfeld Kadal: Jeugdkaatsen 8-10 jaar en om 11.00 Jeugdkaatsen 10 jr. en ouder
11.00 Start Loop om ‘t Bildt, Organisasy Sv Friesland Jan Kooistra.
13.00 Demonstrasy kooitsytipelen, tipelfeld Kadal.
13.00 Skaakklub Emmanuel Lasker : Simultaan skaken in St.-Jabik
Deurlopend Optreden Bildtse artysten,
18.00 Priisútraiking Bildts kampioenskap Aalroke en Slútting Nostalgische dâg
20,00 Openluchtspul ‘Silte Liefde’ Westhoek
22.30 Mezyk Horekaplain Meijer Group Ouwedyk 894, St,-Jabik
Programma sundeg 9 septimber
10.00 ‘Sloffermet’ op ‘t parkeerterrain kefee ‘de Oosthoek’
10.00 SWS St.-Jabik Tintoanstelling ’Werom hite de straten soa’t se hite en besichtiging nije
skoal.
10.00 Start Motor toertocht Informasy opgave folgt.
11.00 Foto tintoanstelling Spitsroeden
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11.00 Groate Kerk - Tintoanstelling ‘Hoeden en noeden in woord en beeld fan ôns aigen
kultuur’ mmf. Bildtse Kûnstners met Dorpsfilms
11.00 Jabikshuus: Bildts Aigene met Dorpsfilms, en ‘n fototintoanstelling. Nostalgise
dorpskoier St.-Jabik en Ouwedyk
Fototintoanstelling in de Spitsroeden.
Ouwedyk 904: Besichtiging Meijers Motorenmuseum
Ouwedyk 894: Besichtiging Oldtimers bij Cars Cola and Coins BV
Ouwedyk 906:Ouwe gewassenfeld en informasy bij Piet Hoekstra
Ouwedyk 749 om 13.00
Nostalgise Kaatspertij- ‘Spekpertij’ , informasy opgave folgt.
20.00 Openluchtspul ‘Silte Liefde’ Westhoek
23.00 Ofslûtting ‘ Westhoek Búttendyks 2018 ’ met ‘n Drakespektakel Westhoekbúttendyks.

Prijsvraag:
Voor de voostelling Silte Liefde hebben wij 2 kaarten ter beschikking.
Weet jij het antwoord op de volgende vragen dan maak je kans op een kaart.
Hoeveel mensen mogen/mochten er tegelijk in het reuzenrad?
Wat is de diameter van de grootste Escher-tekening in het graan?
Hoeveel gewassen staan er bij 50 tinten groen?
Wie verliet als laatste bezoeker de Bietpicknick 2017?
Hoeveel molens stonden er ooit op het Bildt?

Repetities zijn bezig.
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• Ontwerpen, maken en
onderhouden van websites
• Hosting
• Restyling
• Advisering
• Delphi-programmering
Website:
www.verbi.nl
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Dit recept is na aanleiding van een gedeelte van het dessert van Ete bij de Boer:

FRIESE BROODPUDDING
met beerenburg
Ingrediënten
- 1 (Fries) suikerbrood
- 1,25 deciliter volle melk
- 1,25 deciliter slagroom
- 2 eieren
- 1 deciliter beerenburg
- 150 gram rozijnen
– halve eetlepel koek- of speculaaskruiden
- 5 eetlepels witte basterdsuiker
Voorbereiding
Laat de rozijnen twee uur weken in de beerenburg.
Bereiding
Verwarm de over voor op 200 graden.
Snijd het suikerbrood in plakken van een centimeter dik.
Leg de plakken dakpansgewijs in een lage ovenschaal.
Zeef de rozijnen en vang de beerenburg op.
Strooi de rozijnen op en tussen de sneden suikerbrood.
Klop de eieren los en roer er de room, de melk en vijf eetlepels van de beerenburg door.
Giet het mengsel over de sneden suikerbrood. Meng de speculaas- of koekkruiden door de
basterdsuiker.
Strooi het mengsel over de sneden suikerbrood.
Snijd de boter in blokjes en verdeel die over de ovenschotel.
Zet de ovenschotel 30 minuten in de oven op 200 graden.
Zet hem op het laatst eventueel nog een paar minuten onder de hete gril om de suiker goed te
laten karameliseren.
Dien de broodpudding warm op.
Er hoeft helemaal niets bij, maar er mag roomijs of vanillesaus bij worden geserveerd om het
extra lekker te maken.
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Altyd Seumer / Eternal Summer
29, 30 juni en 1 juli 2018 was er een
muziektheatervoorstelling met zicht op de
akkers van de Bildtpollen. Deze grootschalige
locatievoorstelling op een akker bij Zwarte
Haan, met meer dan 150 spelers en
muzikanten, gaat over ‘het verlangen naar
altijd meer’. Het is een kritische voorstelling over onze neiging tot verspilling.
Verdreven door een vijandig leger uit hun vaderstad, vinden hongerige landverhuizers na een
barre tocht over de zeeën onder leiding van hun oude koning Friso een nieuw thuis aan
de lege kusten van Het Bildt. Ze leren van de oorspronkelijke bewoners de aardappelplant
kennen, en hoe die geoogst en toebereid kan worden.
De oude koning Friso en zijn nieuwe geliefde Agatha weten bestaanszekerheid te scheppen aan
de eens zo kale kust. Ontbering slaat om in gulzigheid en overvloed, met onverschilligheid ten
opzichte van voedsel en verwanten tot gevolg. De voorouders die volgens oude riten het gewas
hun zegen gaven, zijn vergeten. De voorouders nemen wraak: het wordt eeuwig zomer en de
ooit zo kostbare oogst verwordt tot speelgoed. De onverschilligheid leidt tot onenigheid:
dochter Freia komt in opstand tegen haar vader Friso, samen met Ysbrand, een oorspronkelijke
bewoner van het gebied. Friso mag zich geen zorgen meer maken over noch waarde hechten
aan het eten dat geproduceerd wordt, de tijd haalt hem in…
De verhaallijn werd aangesterkt met landbouwmachines van alle typen zoals we die hier kennen
als een soort van rijdend decor. Het publiek zat op tribunes in de open lucht en kijkt over de
uitgestrekte Bildtpollen met aan de ene kant de Zeedijk en aan de andere kant de
Nieuwebildtdijk. Tijdens de slotscene zijn alle deelnemers aan het stuk tegelijk in actie, meer
dan 150 spelers, muzikanten en alle landbouwmachines komen dan richting het publiek.
Vervolgens lopen de deelnemers stuk voor stuk de verte in richting de horizon totdat de
verhaalverteller Willem van Haren het boek dicht klapt.
Het stuk is gebaseerd op het
verhaal van ‘de Bilkert’
Willem van Haren. Hij leefde
omstreeks 1700 en was
diplomaat, grietman, reiziger
en schrijver en ligt begraven
in de van Harenskerk in St.
Annaparochie. Schrijver van
deze spectaculaire
voorstelling is Bouke
Oldenhof. De muziek is van
Egon Kracht. Sjouke-Marije
Wallendal doet de regie, zij werkt nauw samen met de bekende Friese regisseur Jos Thie.
Altyd Seumer combineert de stijl en details van het achttiende epos Friso van de Bildtse
grietman Willem van Haren met conflicten uit Sophocles’ Antigone, een plotidee uit de Waalse
film La cinquième saison, de hoofdlijnen van de geschiedenis van Het Bildt, rituelen en
sporookjes en vragen over de waarde van voesel en voedselproductie in tijden van overvloed.
Het resultaat is een eigentijds muzikaal epos in Bildtse blanke verzen, dat gespeeld wordt met
uitzicht op de twee Bildtdijken aan de rand van de Waddenzee.
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Renovatie OBD 1024
Na tien jaar in de stad te hebben gewoond begint de ‘Ouwe
Dyk’ met al haar moois weer te trekken. Als je bent groot
gebracht met je voeten in de klei is het moeilijk om hier los van
te komen, de vrijheid en de ruimte om te mogen zijn wie je bent
is hier uitzonderlijk groot. Op 10 oktober 2013 staat er een groot
artikel in de Leeuwarder Courant over de verkrotting van de
Oudebildtdijk. Ter illustratie ook nog een foto van het huis van
mijn ouders dat zij in 1994 ooit als krot hadden gekocht en
dienst deed als schuur. Door dit artikel kwam het gesprek op
gang, wat gaan we doen met nummer 1024. Het huis was in
onbewoonde staat, geen badkamer, toilet of keuken, alles moest nog gebeuren. Het idee van zelf
een huisje bouwen met zoveel mogelijk tweedehands materialen werd een avontuur waar ik in
september 2014 vol overgave in ben gestapt.
In november 2014 heb ik het huis van mijn ouders gekocht en was ik de gelukkige eigenaar van
een bouwval en sinds april 2016 is Ewout mijn metgezel in dit avontuur.
In het eerste jaar heb ik gekampeerd op de zolder van het huis, door er wel alvast in te gaan
wonen was het makkelijker om te fantaseren over de mogelijkheden. Op 1 juni 2015 zijn we
met de verbouwing van het achterhuis begonnen, een enorme klus omdat niets in deze
dijkhuisjes recht is, alle ruimtes zijn in de afgelopen 140 jaar aan elkaar geplakt.
Het is dus constant zoeken naar een
creatieve oplossing. Geluk voor ons
is dat mijn vader al wat tweedehands
bouwmaterialen had verzameld de
afgelopen jaren en wij hiervan een
heleboel konden gebruiken.
Daarnaast is marktplaats onze
favoriete website en rijden we het
hele land door voor allerlei
bouwmaterialen en zelfs de keuken.
Ondertussen zijn wij alweer drie jaar aan het bouwen en zijn we toegekomen aan het laatste
deel namelijk het oude voorhuisje. Vorig jaar zomer werden wij verrast door een bezoek van de
Stichting herstel dorpen en Bildtdijken. Het bleek dat ons huis op de lijst stond van de 14
slechtste huizen van de Bildtdijken en dat we wat ondersteuning konden krijgen bij de
verbouwing. Samen met hen hebben wij gekeken hoe we het voorhuis zo kunnen verbouwen
dat het huis weer in oorspronkelijke staat herstelt wordt. Dit
betekent dat we de oude dakpannen opnieuw gebruiken, er
kozijnen met roedes in komen, dat de gevels deels opnieuw
worden opgemetseld tot in de punt met oude geeltjes en dat
de rest van de gevels worden gerenoveerd. Afgelopen winter
hebben wij dan ook zo’n 4000 oude geeltjes schoon gebikt
die we opnieuw kunnen gebruiken. De komende weken
krijgen we voor het eerst hulp bij de bouw van een metselaar
die gespecialiseerd is in de renovatie van dit soort huisjes met
oude geeltjes, daarna kunnen wij het nieuwe dak er op gaan
zetten. Als alles goed gaat hopen we dat aan het einde van de zomer de Ouwe dyk weer een krot
armer is en een mooi huis rijker.
Roelien Plender
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Voor feesten, bedrijfsborrels en partijen kunt u bij ons terecht.

Oudebildtdijk 678
9079 NA Sint Jacobiparochie
Email: info@cafedeoosthoek.nl

16

Notulen Jaarvergadering Streekbelang Oost-en Westhoek op 8 maart 2018.
1. Opening: Brenda opent om 20.00 uur bij Gaya Indonesia te Westhoek de vergadering. Een
speciaal welkom voor Leopold & Friends die bij binnenkomst al leuk musiceren en een welkom
voor Piet Hoekstra die na de pauze informatie gaat geven over de “Potatoes go Wild”.
Er zijn 25 aanwezigen.
2. Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen Jaarvergadering van 23 maart 2017: De glascontainer staat nog steeds op
dezelfde plek in de Westhoek. Er zijn geen klachten meer.
De kascommissie bestaat uit Louis van der Meer en Henk van der Weij (niet aanwezig).
Geen aanmerkingen en daarom zijn de notulen goedgekeurd.
4. Jaarverslag door Brenda voorgelezen: - Nieuw bestuurslid Roelof de Jong is al goed
ingeburgerd binnen het bestuur.
-De Bildtse Stichting heeft ons € 10.000,- geschonken om het ontwerp van Henk Rusman “De
Sudwester” te realiseren in de Westhoek en de Oosthoek. Het ontwerp voldoet aan alle eisen nl:
Een specifiek kenmerk van de Streek te versterken. Voor iedereen zichtbaar en toegankelijk .
Kwalitatief en Duurzaam en verankerd in de grond.
- De Molen Swarte Haan: De eerste subsidie aanvraag is mislukt en er wordt een nieuwe poging
gedaan.
- De trailerhelling is op 10 september 2017 feestelijk geopend samen met de trailerhelling in
St. Annaparochie.
- In het OO sprak iemand van Fryslân Hartveilig. De AED bij ons in de buurt is bij
Machinefabriek Meijer en is toegankelijk tijdens openingstijden.
In St. Jacobiparochie is er één bij huisarts Klatter en bij het sportcomplex de Fiifschaar.
- Het Streekbelang heeft de brandwerende gordijnen voor de Spitsroeden gefinancierd.
- De Streekvisie is klaar en staat in de Seumer Op’e Rolling van 2017.
- Westhoek Buttendijks krijgt € 1000,- van het Streekbelang voor het september gebeuren
2018.
- De Poerdersramp- Waarom 2 redders uit Koehoal niet op het monument staan vermeld? Het
gaat alleen om de redders uit de Westhoek. Niet om de redders uit Barradeel, Terschelling en
Harlingen. De namen van de slachtoffers wel want die zijn in de Westhoek het wad opgegaan.
5. Financieel verslag: Louis van der Meer heeft het financieel verslag goedgekeurd. Bedankt
Bernhard de Vries.
6. Verslag Kascommissie: Er wordt decharge verleend .Nieuwe leden kascommissie zijn:
Louis van der Meer en Neeltje Jensma. Reserve lid: Sandra van der Meer.
7. Westhoek Buttendyks: 6-9 september 2018. Pieta Machiela heeft een open luchtspel
geschreven. De Groate Kerk heeft een 4 daagse expositie. Op de vrijdag een reünie voor oude
en nieuwe inwoners van de Oost- en Westhoek en St. Jacobiparochie. Een marathon
georganiseerd door Jan Kooistra. Bij motorenmuseum Meijer een “nostalgische met”.
Het voorlopige programma is vastgelegd.
8. Sudwester: Op dit kunstwerk komt de tekst: Westhoek – Gemeente Het Bildt 1505 / 2017.
Het is een kunstwerk met een praktische functie nl. vier banken met elk een eigen kijkrichting
over het Bildtse landschap. We zijn bezig om twee te realiseren in de Westhoek en in de
Oosthoek. In ieder geval één in de Westhoek bij de zeedijk is al financieel mogelijk.
9. Streekvisie: Deze is klaar en wordt toegelicht door Johannes Rozenga.
10. Bestuurszaken: Kinke heeft 5 jaar in het bestuur gezeten en neemt nu afscheid. Ze heeft
geen opvolger en het bestuur van het Streekbelang gaat verder met 5 bestuursleden. Kinke
bedankt het bestuur voor de prettige samenwerking en wenst ze veel succes. Ze hoopt dat nog
veel mensen zich bereid voelen om in het bestuur zitting te nemen.
Ze ontvangt een oorkonde en een attentie van Brenda.
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11. Rondvraag: - Meinte: Is het Streekbelang ook benaderd ten aanzien van de WOZ actie.
Nee dit hebben Carla en Auke opgepakt.
– Louis: Piet Bak is afwezig maar deelt mede namens hem dat er een Repaircafé gestart is in
het AZC en deze is open 1 keer in de maand op de 2e vrijdag. Is er gereedschap over dan kan je
dat daar ook brengen.
– Hoe is het met de glasvezel? Wij hebben ons als Streek aangemeld maar hier is nog geen
vervolg. Piet Hoekstra heeft een draadloze internetverbinding bij KPN geregeld. Dit is een
verbetering.
– Marten Hogenhuis: Het is nog steeds gevaarlijk op de ouwe dyk.
– Johannes: 14 maart gesprek met de wethouder van de Waadhoeke over verkeer remmende
maatregelen.
De Molen Swarte Haan heeft opnieuw een negatief oordeel gekregen van het Waddenfonds.
– Piet Marra: Ter aanvulling op Westhoek Buttendyks: Op 8 en 9 september zal de familie
Jensma een perceel beschikbaar stellen aan de Boonweg voor grondbewerking van Peerd tot
GPS door OMTV(Oude trekker en motorenvereniging). Ook iets met alle verenigingen naar het
Tipelveld.
Pauze met Leopold & Friends
Piet Hoekstra geeft informatie over de Potatoes go Wild
Van 21 juni- 15 juli 2018 Kunst en de agrarische sector in 7 Aardappelschuren aan de Ouwe
Dyk. Op 23 juni Eten bij de Boer XL in de boerenschuren. Het Gewassenveld “50 tinten groen”
bij Piet Hoekstra van april-september. Een dag rondrit met een panoramawagen van
Vrouwbuurt naar Vrouwbuurt. Een muziektheater “Altijd Seumer ”op 29,30 juni en 1 juli bij
Zwarte Haan. Kunstsinnige eerappels in het Natuurmuseum Fryslan van oktober 2018 t/m
januari 2019. En nog veel meer op de website: Bildtse Aardappelweken 2018.
12. Sluiting: Brenda bedankt alle aanwezigen. De muziek en Piet Hoekstra worden bedankt
met de bekende mok gevuld met droge worst.
Leopold & Friends treden na afloop van de vergadering op met een gezellige nazit.

Nog steeds `wild` tot in Oktober.
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’t Blauhuus.
Op saterdeg 24 febrewary 2018 het Talea Jansma ’t in ’t
Bildts skreven boek ’t Blauhuus presinteerd.
’t Eerste eksemplaar worde útraikt an hur dochter
Regina Lof-Drijfhout.
De skryfster is bekind fan de dichtbundel Dúzzenden
fantasyën en de ferhalen Hulde an de mimmen,
Herinnerings an de tiid fan sjudden en honnekarre;
Metnander d’rfoor; MOnuMINT fan stilte; Swarte Haan;
’t Desimberboeky en Desimberferhalen.
De kynderferhalen Erryn ’t eerbaaimantsy; Emma;
Simon en Emmy en Bello binne ok fan hur hând.
De skryfster ston ok stil bij ’t feit dat hur ateljee
aTALjEA dut jaar hur eerste lustrum het.
De genoadigden konnen na de presintasy in kafee de
Oasthoek an de Ouwe-Dyk ’n sigjeerd eksimplaar kope.
De novelle speult him ôf in 1968 an de Ouwe-Dyk, in de
Kromte en achter in ’t feld bij de plaats fan Bierma en ’t
Blauhuus, der’t ok ’n moln ston.
In de novelle wort ’n Bilkert om ferens met syn ferleden
konfronteerd. De netuur, lokale sport en froegere
beroepen worre beskreven.
De lezer loopt met de hoofdpersoan fan de Swarte Haan ant ’t Sulvermeer en bij de Ouwe-Dyk
lâns en siet in 2005 de feranderings fan doedestiid.
’n Bildtse jonge Hain en ’t Amsterdamse maisy Angela worre ferliefd. Baide húshouwings
binne d’r op teugen.
At Angela hur nocht het fan ’t Bildt gaat se fort om ’n study an ’n akedemy ’t folgen.
At dat misleert nimt ’t leven fan baide jonge mînsen ’n keer. De gefolgen binne groat.
De lezer mot soa nou en dan in de tiid skakele. At de lezer dinkt dat hij ’n beskreven persoan of
sitewasy herkint dan sou dat soamaar kinne. Maar de skryfster het alle bestaande persoanen ’n
ândere naam geven en alle foorfallen op ’n ânder plak speule laten. Derbij het se ’n prot fantasy
brúkt.
Achterin ’t boek staan ferskaiden eksakte gegevens over ’t Sulvermeer, Auke’s plaats, de
moln, ’t Blauhuus en de beweuners. ‘n List fan Bildtse woorden met Nederlânse fertalings kin
de lezer ok fine.
’t Bij ’t boek ’t Blauhuus horende skilderij worde ontbloaten deur bepsêgertsy Esther Marit. ’t
Skilderij kin besien worre in aTALjEA bij de kûnstneres thús. ’n Ofdruk fan dut skilderij is
brúkt foor de omslag fan de novelle. Op de achterside staat ’n gedicht met de titel ’t Bildt.
Ok derbij hoorde ’n blau skilderij dat Esther Marit ontbloat het.
’t Waar ’n gesellige overdâg met streekgenoaten, die’t in besloaten klup foor genoadigden
bijnander satten in ’t kefee dat deur fem. Groeneveld beskikber steld waar. Om 16.00 uur
konnen de boeken kocht worre, die’t bij foorintekenen besteld waren foor ’n kortingspriis.
’t Blauhuus wert in aigen beheer útgeven en is drukt deur Offset Brandsma út Ferwert.
De oplage waar beperkt en at jou dut leze, binne se al útferkocht.
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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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De “Swarte Haan”

molen.

De tweede in 2017 ingediende subsidie aanvraag is door het Waddenfonds ook weer afgewezen.
De stichting valt in de subsidie kriteria en moet daarnaast 70 punten halen. Wij hadden 43
punten en wij kregen er nu 6 punten bij.
Wie heeft € 366.000 en wil de stichting dit schenken voor de herbouw van de molen?
De molen stichting gaat samen en samenwerken met het `Starbarn` project van `Keunstwurk`.
Het `Sterre-opsevasyplak` op z´n Bildts
genoemd, krijgt een observatie ronde ruimte met
5 trekkershutten en een vlinder nachtuin.
Hiervoor worden vrijwilligers gezocht, die de
tuin willen onderhouden.
Het komt dit jaar op Zwarte Haan te staan naast
het camper-terrein en krijgt eerst een tijdelijke
observatie plek om alvast de sterren bij nacht en
de sterrenregen in augustus te bekijken.
De stichting zal voortaan de naam gaan dragen:
`Stichting Swarte Haan en Sterre-obsevasyplak`.
Johannes Rozenga, voorzitter stichting swartehaan.

Tijdelijke observatie plek.
Was open op 25 juli 20.00 uur tot
07.00 uur ´s ochtends op 26 juli.
Zie nachtaanhetwad.frl
Daarna elke nacht open en in
augustus tot 13e de sterrenregen in
de nacht van hieruit te bekijken, als
er geen wolken zijn natuurlijk.
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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
www.facebook.com/meinte.terpstra
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60 jarig jubileum Streekbelang Oost- en Westhoek is in 2020.
Het is moeilijk om wat te bedenken voor het fieren van dit jubileum.
Het hoeft niet zo groot.
De feesten in 2018 hebben de Oasthoek en de Westhoek in het
zonnetje gezet en was het hele jaar door wat te doen.
In 2019 even rust.
- Een foto overzicht 60 jaar Streekbelang
- Een fiets- lopend- en/of een auto- puzzeltocht
- Een avond verhalen vertellen, die alleen gaan over deze twee streken.
- Een disco in de Spitsroeden
- Open dag in de Oost- en Westhoek
- Een schoonmaak dag bij huis en erf en zeedijk, met een prijsvraag en een prijs.
- Langs alle huizen en boerderijen, wie heeft de mooiste tuin, voorgevel of auto´s voor de deur.
- Hoe beleef ik de zeedijk tussen Westhoek, via de Oosthoek naar Zwarte Haan.
- Kooitjetipelen met een barbeque.
Deze suggesties geven misschien weer meer- en andere ideeën.

Werom bestuurslid fan ‘n ferening?
Wat hew ik met besturen? Ja, ik bin al tiden
bestuurder in ferskillende ferenings en
stichtings. ‘t Metnander opwerken en ‘t
plezier fan slaagde projekten, wer’t je an met
werkt hewwe, geve foldoening. In de kunde komme met ândere mînsen, met
ferskillende ideeën en opfattings. Wat foor ‘t streky doen, niet an de kant staan en
maar wat roepe en raze. D’r an metwerke en krityk krije. ‘t Diskusiëren in ´t bestuur
fan de ferenings en stichtings en leden.
´t Wat foornander krije op ´t Bildt, dat unike stikky grônd fan 11.000 morgen.
Eand fan dut jaar gaan ik út twee besturen: `Streekbelang Oast- en Westhoek` en môlnersferening
`Gild Fryske Mounders`, baide hew ik dan 8 jaar met bestuurd.
Wat gaan die 8 jaren flug om en at ´n fergadering niet deur gaat, omdatst der
niet sels bij bist, dan foelst weer, hoe belangryk at ´n inkele bestuurder weze
kan. Even ´n momint de spil weze wer’t ´t allegaar om draait.
Gelukkig bin ik nag bestuurder fan de stichting `Moln Swarte Haan en
Sterre-obsevasyplak`, Frije Bilkerts en FNP-Waadhoeke. Bij Streekbelang
doen ik `Op ´e Rolling` en bij de FNP-Waadhoeke elke maand ´n `Nijsbrief`.
Kreëre, ferhalen skrive (liefst in ´t Frys) en teksten oversette in ´t Frys fyn ik
arig om te doen.
Neskierig is ’t om drie Websaits en fijf Facebook-pagina’s bij te houwen, dat is ´n út de hând
lopene hobby fan mij. Twittere is ok ‘n arighyd en reägere op ´n ânder syn stikkys, mot kinne fyn
ik. Molner weze op drie molns, de moln besture en male op de wyn.
Johannes, die´t aansen rustig an doet met besturen?!
Wie folgt him op bij Streekbelang? Liefst een út de Oasthoek.
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De wilde eend
De wilde eend is een algemeen
voorkomende watervogel, we zien ze in
grote getale op het Bildt, maar ook in
hartje Leeuwarden komen we ze tegen.
Het mannetje, de woerd, is te herkennen
aan de opvallende groene kop en witte
nekband. Ook heeft hij als enige
eendensoort gekrulde staartveren. Het
vrouwtje heeft een meer gecamoufleerd
vooral bruin verenkleed. Gedurende de winter worden koppeltjes gevormd, waarbij het er soms
heftig aan toe gaat; niet zelden proberen de vogels elkaar te verdrinken om zo rivalen te
elimineren. Veel eenden in parken zijn mengvormen van wilde eenden met allerlei
gedomesticeerde eenden.
De man heeft een prachtkleed met een groene kop, witte nekband en donkerbruine borst. Stuit
en middelste gekrulde staartveren zijn zwart. Het vrouwtje is onopvallender bruin. De
donkerblauwe "spiegel" met witte rand op de vleugel is een gedeelde eigenschap en een goed
kenmerk om vrouwtje te onderscheiden van de gelijkende krakeend die een witte spiegel heeft.
Na het broedseizoen lijkt de man meer op het vrouwtje. Aan de kleur van de snavel zijn ze dan
nog te onderscheiden; zeemkleurig bij de vrouw, die van de man geel. Wilde eenden hebben
oranje poten. Het vrouwtje maakt het overbekende kwaak geluid. Het mannetje maakt zachte
onopvallende geluiden, een raspende roep en tijdens de balts fluit hij.
Gemiddeld wordt een wilde eend vijftien jaar oud. De oudst bekende wilde eend werd
negenentwintig jaar. De wilde eend is de stamouder van de gedomesticeerde tamme eend, die
waarschijnlijk voor het jaar 1000 in Zuidoost-Azië gedomesticeerd is.
De witte varianten van de tamme eend worden ook wel pekingeenden en Hollandse kwakers
genoemd.
De wilde eend heeft een lange broedperiode die van februari
tot augustus kan duren. Gedurende die tijd hebben ze soms
wel 2 tot 3 legsels, meestal bestaande uit 6 tot 10 eieren.
Broedduur: 24-32 dagen. Het nest is een ondiepe kuiltje in
de buurt van water, bedekt met mos, donsveertjes en takjes.
De wilde eend broedt in paartjes of in losse groepen. De
jongen kunnen na 50-60 dagen vliegen.
Daar waar voedselrijke wateren zijn komen wilde eenden
voor. Meestal wordt het nest in de buurt van water gemaakt,
onder struiken en tussen planten, in boomholtes, maar ook
met enige regelmaat in tuinen. Wilde eenden hebben een voorkeur voor zoet water, maar
beperken zich daar niet toe. Ze zijn onder meer te vinden in boerensloten, kanalen, rivieren en
vennen. Het water dient niet meer dan een meter diep te zijn voor hen om voedsel in het water
te kunnen vinden.
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Het voedsel van de wilde eend bestaat voornamelijk uit plantendelen, zoals waterplanten, gras,
eendenkroos, knolletjes van aardappelen, eikels, peulvruchten en granen. Insecten, visjes en
kreeften kunnen ook deel uitmaken van hun menu. Dit voedsel verzamelen ze zowel grazend,
pikkend of grondelend in het water.
Wilde eenden komen in heel Nederland voor, maar
vooral in laag-Nederland. Het is gedeeltelijk een
trekvogel. In de herfst en winter komen wilde eenden
uit Scandinavië, het noordwesten van Rusland,
Duitsland en Polen naar Nederland. Ze mengen zich
met de eenden die hier achterblijven. In strenge
winters trekken Nederlandse eenden naar het zuiden.
Naar schatting komen er 350.000-500.000 broedparen
in Nederland voor (2000). Dat betekent dat er
gemiddeld al gauw 2,5-4 miljoen eendenkuikens
worden geboren. De trend in broedvogels is er een van
een lichte afname. Oorzaken daarvoor liggen in veranderend grondgebruik, verkeer,
intensievere landbouw en predatie. Vooral in stedelijk gebied is het predatie-effect goed
zichtbaar, waarbij eendjes in enkele dagen tijd soms 8-10 kuikens verliezen. Belangrijke
predatoren zijn reigers en bruine rat maar ook meeuwen.
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Kleuren maar.
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