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Beste leden,
’t Loopt al weer teugen ’t eand fan ‘t jaar. Dat geeft mij de gelegenhyd om werom te
sien op dut jaar. Foor Streekbelang Oost- en Westhoek het ‘t ’n jaar weest, werin at ‘t
noadige gebeurd is.
Om deuze tiid hine wort ’n beslút nommen over de beskermde status fan de
Bildtdiken. Na ’n lang trajekt, werbij’t ‘t Kollezy, de Gemeenteraad en de Prevînsy hur
menings geven hewwe, is de Ryksdienst nou an set. Wat foor gevolgen at ’n eventueel
beskermde status foor de beweuners hewwe sil, is nag niet helendal dúdlik. Neffens de
Ryksdienst gaat ’t fral om ’t behoudt fan wat d’r nou is en sil ’t de ekonomise
ontwikkelings niet in ‘e weeg staan.
Ondanks dat de Prevînsy posityf adfiseerd het over de beskermde status, het se ’t plan
fan de gemeente ‘t Bildt ôfkeurd om subsidy te geven an ’t opknappen fan de
Bildtdiken. Dut plan foorsâg in ’t opknappen fan de húzzen en de omgeving. ‘t Plan
gaat neffens de gemeente wel deur, maar nou in ’n bot ôfslankte form.
In de maand novimber hewwe d’r an ‘e Ouwe-Dyk weer snelhydsmetings plakfonden.
De útkomst hierfan sil brúkt worre om in ‘e toekomst in meer of mindere mate
snelhydsrimmende maatregels toe te passen.
’n Positive ontwikkeling is de ferkoop fan húzzen. In de ôflopen maanden binne d’r
krapan 10 húzzen ferkocht fan ‘e Westhoek tot Nij Altoenae. Ok de Westhoekskoal het
’n nije aigner. ’n Man en ’n frou út Amsterdam, oorspronklik komme se út Seeland.
’t Projekt wer ‘t ’n begin met maakt waar, de ânleg fan de boathelling in ‘e Kouwefaart
kin, mooglik niet deurgaan, omdat ’t waterskap op dut momint gyn fergunning ôfgeeft.
‘t Wil eerst syn plan “Natte oevers” ôfronde. Dat plan gaat over de fismigrasy fan ‘e
fissen fanút de Waddensee ’t lând in.
Bútten deuze dingen komme d’r nag meer saken en wetenswaardigheden an bod in
deuze Op ‘e Rolling.
Alfast ’n prot leesgenot, fijne Korsttydsdagen en ’n goed begin fan 2014.
Hotze Buwalda
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Terug in de tijd

We gaan 35 jaar terug naar het jaar 1978.
In dit jaar werd het eerste nummer van het
Streekblad uitgebracht en kreeg de naam “Op ‘e
Rolling”.
De huizen tussen Oost- en Westhoek die op een
verhoging (Rollings) staan zijn de oudste huizen
aan de dijk. De rollings werden gebouwd omdat
men na de inpoldering van het Nieuwe Bildt nog
steeds angst had voor wat de zee zou kunnen nemen.
Na het lezen van de december “Op ‘e Rolling ”van 1978 vond ik een interessant stuk
over de 6 watermolens en 2 korenmolens die in ons landschap hebben gestaan.
Eén korenmolen stond ten westen van St. Jacob op huisnummer 1.
Nu Westerweg. Deze molen werd het laatst bemaald door Kees
Piebes Rozendal. Hij bracht zijn producten met paard en wagen bij de
klanten langs. In 1928 is de kap er afgewaaid en halverwege op de
staart blijven hangen. De molen is in 1930 gesloopt.
De andere korenmolen “De Welkomst” stond
op ’t Hoekje aan de Middelweg -West 221. Herman Wieringa
was hier de laatste molenaar en Frans Verhagen had beneden
de molen verbouwd tot een bar. Op 3 november 1975 is deze
molen afgebrand.
Er liggen nu nog 2 maalstenen voor het huis.
De Poldermolens stonden toen in de landerijen.
Onder de boerderij van nu J. Andringa. Is geen foto van.
Volgens overlevering heeft dit gedicht in deze molen gestaan:
Wij malen voor de boer,
Het water uit de sloot,
Dat onze lieve Heer er in goot.
Mijn vader werkt in de schuur,
Voor slechts zeven centen per uur.
Het graan dat dorst men met de rol,
Zo komen weer de zakken vol.
De mulder maalt dat graan tot meel,
Ook het varken krijgt daarvan zijn deel.
En slacht de boer dat varken dan,
Krijgen wij ook weer wat in de pan.
Dan kunnen wij bij kou en regen,
Beslist er weer een poosje tegen.
En nu tot slot een pijp tabak,
Dan hebben wij aan alles lak.
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Een molenaar.

Achter Th.Houtsma, de Westerschen
poldermolen, waterschap De Koning.
Deze molen kon ook inmalen en was een
zelfzwichtende molen (de wieken waren
voorzien van een latwerk dat bij meer of
minder wind open en dicht ging).
Als er te weinig drinkwater voor het vee was,
of als er begin september vlas in de rot moest,
werd het water in de polder gemaald. De
schroef van de molen kon maar één kant om,
zodat bij inmalen het water van buiten naar de
schroef moest worden geleid. Dat gebeurde
met watergangen waarin schuiven waren geplaatst. De molen in het land bij Houtsma
was een sieraad voor het oog, best onderhouden en vakkundig bemaald door Sietse
Hemrika.
In de Hoven op het land van Mts. Jensma.
In het land van J. Bierma bij voormalig Hooghuis,
Oostersche polder.
Één bij Mts. Jensma tussen
Hooghuis en de Boonweg.
Foto 1960, de molen in verval.

En nog één bij H. Marra. In de molen bij H. Marra
zwaaiden Anne van der Veen, Jan Siebes de Groot
en Cees Cuperus de scepter. Jan Siebes oefende
het vak van schoenlapper uit tijdens het malen.

Wat er nog van over is in 2013.
De watermolens dienden om het water in de landerijen op peil te houden. Ze konden
eigenlijk alleen maar uitmalen.
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Bij G.W. de Jong stond een Tjasker.
De meeste molenaars hadden in de tochten en
uitwateringssloten ook paling fuiken staan, waaruit ze soms
flink wat vis haalden.
In de winter schuilden de bunzingjagers ook vaak achter een
molen.
Boktjasker
Deze molens zijn allemaal verdwenen en sinds
de bouw van het H. G. Miedema Gemaal bij
Zwarte Haan (1973) zorgt dit gemaal voor de
afwatering in de Waddenzee.

=========================================================================
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Bildtse storm in 5-7-5 lettergrepen en de wyn waait altiten. De wyn fâlt.
Bildtse hêst storms,
bomen om en dakpannen
flige fan 't huus.

Bildtse regen overdâgs,
water maakt skoane dyk
en soekt syn pâd.

Bilkers hoor dyn gelúd,
prate smout fan weer en wyn
altiten weer thús.

Bildtse raad gee fort,
niet eens met, tun mâlens wyn
'n herindeling.

Bildtse aigen blyft,
de taal fan de Middelsee
overal in ‘e rondte

Bildtse mînsen storms
fan kwaad ferlies nag leden.
Eand is niet te sien.

‘t Waait der altyd, sêge se fan 'e Westhoek, dat loof ik niet en is ok niet soa.
Lêsen waar ik met 't dak an 'e gang, fâlt de wyn fort en wort ‘t 40 graden op 'e Frise
glazuurde swarte dakpannen. Nou at ik dut stikky skriif is d’r gyn wyn. Ik bin bij de
Westhoekster seedyk weest deuze dâg en der waar gyn wyn.
‘t Poerdersramp monumint ston roerloos boven op 'e
seedyk.
Der bokselen fier mînsen 'n eandsy de seedyk del.
De trekfeugels stonnen as 'n feld see-asters in de
Wadden.
't Brakke water waar dichtbij, maar 'n eandsy fort en
de lucht spigelt an Terskelling toe.
't Grâs bewoog niet eens, gyn sprút ferroerde 'n fin.
Maar dan komt de wyn, de wyn blaast en buugt 't
grâs, maakt golven huzen hoog.
De bomen buge en breke, ok hier op 'e Oast- en
Westhoek. Dakpannen rattele en waaie d’r ôf. Muren
wike niet en dochs fâlt der een om. Mînsen binne
drok op 'e dakken en lêge ouwe en nije dakpannen
werom.
De omwaaide bomen worre ôfsaagd en ôffoert. Brandhout foor de winter die't komt
en wermte noadig weze sil.
De ekonomy het 'n goeie an deuze storm. De mînsen fan 'e Oast- en Westhoek motte
toe de knip om alle stormska te betalen, wie't gyn stormfersekering het.
Minne plakken fan 't huus, steed en graidplaats komme foor ‘t licht en motte anpakt
worre.
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't Wort allegaar anpakt, de Oast- en Westhoeksters
binne niet meer soa aarm dat 't met stikky hier en
steentsy der rippereerd wort. Fortendalik wort d’r 'n
bedriif bij haald en deselde weeks is d’r niks meer
fan 'e stormska te sien.
Ik hew sels gyn stormska, wel lêge alle túnstoelen op
'e kop.
De storm sil 'n goed hinekommen soeke en de
bouboeren rije alweer met drek op 'e dyk.
De wuttels as lêste worde der út haald, laat de winter maar komme.
Myn eerste stikky Bildts, arig docht ik.
Gerda, soa skrive je Bildts en lere je 't allegaar.
't Nederlâns prate is foor 'n burgemeester fan 't Bildt en mînsen die't Bildts niet lere
wille.
Westhoek, Ouwe-Dyk foor altyd, Johannes Rozenga.
======================================================================

Cafetaria Luna

Oudebildtdijk 500-B
St.-Annaparochie
tel. 0518-403692
Open 15.00 tot 20.00 uur
zondag 13.00 tot 20.00 uur
maandag gesloten.
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• Ontwerpen, maken en onderhouden van
websites
• Hosting
• Restyling
• Advisering
• Delphi-programmering
Website:
www.verbi.nl
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Oude-Bildtdijk beschermd dorpsgezicht.
Vorig jaar heeft de provincie Fryslân voor de tweede maal de Bildtdijken voorgedragen
als beschermd dorpsgezicht.
Het College van B&W is voorstander, terwijl de gemeenteraad tegen heeft gestemd.
Het uiteindelijke besluit zal worden genomen door de Rijksdienst voor het cultureel
erfgoed van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
In het verleden is er al veel over gezegd en geschreven, maar wat verandert en nu
precies voor de bewoners van de Bildtdijken, wanneer de Rijksdienst wel besluit om de
Bildtdijken aan te wijzen als beschermd dorpsgezicht
In het stuk op cultureelerfgoed.nl valt te lezen dat “De status van beschermd gezicht
gericht is op het maken van afspraken over de omgang met het erfgoed”.
Dit betekent dus dat er in de toekomst bij ontwikkelingen rekening moet worden
gehouden met de cultuurhistorische waarde van het gezicht.
In de OO (Overkoepelend Overleg) van alle dorpsbelangen van Het Bildt van 12
september heeft dhr. Timmer van de Rijksdienst een toelichting gegeven op de
procedure en de gevolgen van een eventuele aanwijzing.
Dhr. Timmer heeft wederom duidelijk gemaakt dat het niet de bedoeling is om een
gebied op slot te zetten wat betreft (economische) ontwikkeling.
Hij gaf daarbij 2 voorbeelden: De Noordoostpolder, waar nog volop agrarische
ontwikkeling plaatsvindt en de Beemster (inmiddels Werelderfgoed), waar zelfs
kaasfabrieken zijn bijgebouwd.
Dhr. Timmer gaf ook aan dat er naast bovenstaande zaken ook nog kleine voordelen
zijn: zo kan men iets gemakkelijker een hypotheek aanvragen voor een woning in een
beschermd dorpsgezicht en zijn de huizen er gemiddeld gezien meer gewild.
Het eventueel aanwijzen van de Bildtdijken tot beschermd dorpsgezicht is er op gericht
om het “gezicht” te behouden.
Concreet betekent dit dat de grote lijnen belangrijk zijn en behouden moeten worden.
Hierbij valt te denken aan de lintbebouwing, de Noord-Zuid verkavelde stukken land en
de typerende huizenstijl.
De gemeente zal bij het afgeven van vergunningen
een extra controle moeten uitvoeren of de af te
geven vergunning past in het beschermd
dorpsgezicht. In de meeste gevallen verandert en
niets, omdat alle beperkingen al zijn bepaald in het
bestemmingsplan.
Meer informatie over de beschermde status en over
een eventuele toewijzing is te vinden op
www.cultureelerfgoed.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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Zonnepanelen op 'e Ouwe dyk.
Het kon niet anders in de tijd van stijgende energieprijzen en
de susidie op het plaatsen van zonnepanelen , en dan ook nog
met de meeste daken op het zuiden dat het aantal daken aan
de Oude Bildtdijk met zonnepanelen zou groeien.
Ook de zeer lage rente op spaargeld maakt de keuze om hierin
te investering gemakkelijker.
Het plaatsen is in een aantal uren geklaard en binnen in de
woning moet je alleen een plaats voor de omvormer maken en
een slimme meter laten plaatsen, die de energie meet die aan
het net terug geleverd wordt.

Zelfs nu in de winterperiode zie je de meter
bij een heldere dag met zon al aardig
oplopen.
Zo doen we als Ouwe Dyksters toch ook
wat aan het energie vraagstuk.
Als Streekbelang Oost- en Westhoek hebben we een aantal jaren
terug de mogelijkheden om op de grote dakoppervlakten van de
loodsen en schuren aan de zuidzijde van de dijk te voorzien van
panelen en daarin te anticiperen al onderzocht.
Het niet duidelijk krijgen van subsidie ’s en de onduidelijkheid over
in welke juridische vorm het kon worden gegoten heeft er voor
gezorgd dat dit niet verder is onderzocht.
Omdat de meeste huizen aan de dijk lager liggen dan de weg zijn
de zonnepanelen wel erg zichtbaar.
Of we er nu blij mee moeten zijn dat ieder huis met zonnepanelen een ander aanzicht
krijgt moeten we zelf maar beoordelen.

Meinte Terpstra.
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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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Meinte Terpstra
Oudebildtdijk 1198
9075 NR Westhoek (Frl.)
Tel. +31(0)518-491457
Mob. +31(0)6-23937160

www.mtbikes.nl- info@mtbikes.nl

16

17

18

Kleurplaat
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