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Beste leden,
’n Jaar is al weer hest foorbij. ’n Jaar werin at ferskillende saken de revú passeerd
binne foor Streekbelang.
De útfoering fan ’t GVVP likent tot ’n eand te kommen met ’t beslút fan de
gemeenteraad, dat op 4 desimber fâle sil. Toegelyk met de útfoering fan ’t plan sil ok de
Ouwe-Dyk opknapt worre, ’t soanoemde groat-onderhoud.
De andacht om ’t te nimmen beslút hine is ok de media niet ontgaan. Eand novimber het
Omrop Fryslân der op de radio en op de tillefisy andacht an besteed.
’t Projekt fan de boathelling wort, soa at ’t nou staat, útfoerd in 2015, op ’t selfde
momint at ok ‘t projekt fan Wetterskip Fryslân wat betreft de fismigrasy útfoerd wort.
’t Initsjatyf fan Streekbelang om de moln fan de foormalige polder Het Noorden weer
op ‘e nij op te bouwen, fordert gestaag. Met de omweunenden en de grondaigners is ’n
gesprek weest en de eerste kontakten met boubedriven binne laid.
Bovenstaande onderwerpen worre feerderop in deuze Op ‘e Rolling útgebraid
beskreven. Búttendat komme d’r nag meer wetenswaardigheden an bod in deuze Op ‘e
Rolling.
Ankem jaar sille 3 leden út ’t bestuur stappe, omdat foor allegaar de periode der op sit
en se niet meer ferkiesber binne. Mochten jim sitting nimme wille in ’t bestuur of weten
jim goent, die ’t dut wel wille, meldt jim dan an bij een fan de bestuursleden.
Tot slot wil ik de website nag ’n keer onder de andacht bringe. Sien foor al ’t nijs,
praktise informasy en foto’s op www.streekbelangoost-enwesthoek.nl
Alfast ’n prot leesgenot, fijne Korsttydsdagen en ’n goed begin fan 2015.
Hotze Buwalda
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Wat verdween…..
Ouwedyk 502, Boerderij afgebrand in
februari 1942.
Bij herbouw is er geen grote schuur meer
bijgebouwd, bewoners nu is de fam.
Dankert.

Ouwedyk 749 eigenaar was H.Hoekstra
afgebrand 6 mei 1967,de hierna gepleegde
nieuwbouw wordt nu bewoond door fam.
P. Hoekstra.

Boerderij Fam Jensma, voorheen fam.
Swart, schuur na schade afgebroken en een
nieuwe schuur gebouwd.

Ouwedyk 933 afgebrand, bekend als de
Franekerplaats, geen herbouw
plaatsgevonden. Nu loopt er een fietspad
over de oude reed.
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Boerderij fam van der Weg Oudebildtdijk 683
afgebrand, in 1968 is er nieuw gebouwd.

Ouwedyk 654 schuur afgebrand, tegelijkertijd
met boerderij van Van der Weg, pand was
toen bewoond door O. Marra. Geen herbouw
op zelfde plaats (net ten oosten
stroomkanaal).

Boerderij Oudebildtdijk 682 (Achter cafe de
Oasthoek), voorheen fam. Braaksma is toen
afgebroken.

Oudebildtdijk 1185, nu Westhoek, loonbedrijf
A.G. de Vries

Foto’s van website Bildts
Dokumintasysintrum
Door de jaren heen zijn door verschillende
oorzaken, meestal door brand, boerderijen in ons woongebied verdwenen.
Waarschijnlijk zijn er wel meer boerderijen verdwenen, ongetwijfeld zijn er nog wel
meer foto’s op te diepen van verdwenen boerderijen en ander panden aan de dijk.
Wellicht kunnen we in volgende Op’e Rollings daar aandacht aan schenken.
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=========================================================================

Het bestuur van streekbelang Oost- en Westhoek heeft het plan om de molen
“Swarte Haan” in de polder 4 “Het Noorden” weer te herbouwen. Vervolg.
1. Het herbouwen van de molen kan ook als een werkproject.
De volgende mogelijkheden:
a. Een werklozen project als uitvoering van de komende participatie wet.
Door de gemeente laten organiseren..
b. Een mogelijkheid is om het als stage plaats te laten zijn, dat onder leiding van een
molenbouwer, b.v. van Hiemstra Molenbouw te Tzummarum.
De stageplaats in samenwerking met scholen.
De plaats van het bouwen kan buiten bij een bedrijf zijn of in een loods/werkplaats.
C Een vakantie verblijf in de molen maken. De onderhoudskosten van de molen zouden
bekostigd kunnen worden door dit verblijf in
de molen.
2. It wetterskip.
Hear Bouma van het Wetterskip: De grond
van de Mûnepôle kan niet in eigendom
worden overgenomen van het waterschap.
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De grond maakt deel uit van het profiel van vrije ruimte van de primaire kering. Voor de
te bouwen molen kan - onder voorwaarden - eventueel een recht van opstal worden
gevestigd. In de nabijheid van de funderingselementen zit een duiker. Die moeten te
allen tijde bereikbaar blijven.
3. Tablet en smarttelefoon QR-code borden langs de zeedijk. Een voorbeeld hieronder:
.

Molen De Zwarte Haan Gebouwd in 1850
Doofpot in 1925
Gesloopt in 1997
Mogelijke herbouw
Vlucht 18 meter In- en uitmalen
Bedstee voor B&B.
Eigenaar stichting Swarte Haan.
Molendatebase.nl/SwarteHaan
Info vinden op http://www.molendatabase.org/molendb.php, verwerkt in de QR-code.
Afmetingen ca. 50 bij 40 cm. 7 stuks, monteren op hekwerk naast zeedijk.
4. Molenstichting Menameradeel.
De voorzitter van de molenstichting Menameradeel heeft mondeling laten weten, dat ze
ons steunen, maar ons op dit moment niet toelaten in hun stichting.
Dit kan wel het geval worden als de molen gebouwd is en de gemeenten zijn opgegaan
in de nieuwe gemeente.
We kunnen altijd advies aan ze vragen en zullen ze ons ondersteunen ook eventueel met
technische voorzieningen. De stichting heeft een molenbouw werkplaats in Marsum.
Lees het verhaal van de Noardster, hoe het afliep met deze
molen: Plaats Sint Annaparochie (v/h Oudebildtzijl/ OuweSyl). Gemeente Het Bildt. Provincie Fryslân. Bouwjaar1816.
Gesloopt 1983. Type Muonts / Monniksmolen.
Aandrijving Wind. Vlucht 16 meter. Functie Poldermolen.
Categorie verdwenen.
Deze in- en uitmaler dateerde uit 1816 en niet uit 1936, zoals
vaak beweerd werd. Dit enorme misverstand heeft geleid tot
het onterechte einde: de toenmalige gemeenteraad kreeg het
voor elkaar, de molen van de monumentenlijst te laten
schrappen.
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De molen 'zou niet oud genoeg zijn'. Wat bleek: in 1936 werd het systeem Dekker op
beide roeden aangebracht en niets meer dan dat! Op het moment van de beslissing tot
sloop was de toestand al heel lang zeer slecht. Tenslotte werd de molen in juni 1983
gesloopt, met goedkeuring van De Fryske Mole omdat deze niet op de monumentenlijst
stond.
Pas later bleek hoezeer men ernaast had gezeten en wat er verdwenen was. Zo had deze
molen een gecompliceerd en innovatief schuivenstelsel om zowel in- als uit te kunnen
malen. Een schrale troost was dat niet alles verloren ging: de bruikbare onderdelen (as,
wielen en vang) werden gebruikt voor de Huitebuurtstermolen “Het Zwaantje” te
Nijemirdum (Ned. Molendbnr. 109). Verder werd hout van het achtkant tot bruikbare
onderdelen verzaagd. Drie molenliefhebbers kampeerden eind juni 1983 zes dagen bij
de molen om die handmatig op de ouderwetse manier te demonteren, er kon namelijk
geen kraan bij komen. In het najaar werd de schroef nog uit De Noordster gehaald.
Waghenbrugghe zorgde toen nog voor de sloop van de restanten.
Bij de ingebruikname van Het Zwaantje op 12 sept. 1987 zei de heer Bokma, voorzitter
van De Fryske Mole: "Wy seinen doe, as de Bildtboeren him net mear ha wolle, dan
wolle se him yn Nijemardum wol ha en doe 't Bildt de mole net mear hie, fûnen se 't
spitich."
Bronnen: "Het Zwaantje" in ere hersteld, artikel door Gerben D. Wijnja, en De afbraak
van de Noordster, artikel door Gijsbert Jan van Reeuwijk in De Utskoat nr. 48,
december 1987.

Slikwerkroute

Dit jaar wordt voor het eerst Atelierroute Slikwerk in de winter georganiseerd.
Aan het eind van het jaar 2014, zaterdag 27 en zondag 28 december, langs 12 locaties
op het Bildt. Een overzicht van de deelnemende kunstenaars ligt in de Aerden Plaats te
Oude Bildtzijl.
Overal vrij entree van 13.00 tot 17.00 uur. Zie ook: http://www.slikwerk.nl/
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Spitich en hoopfol.
De gemeente It Bilt ferdwynt, mar It Bilt bliuwt bestean.
De Biltdiken wurde feiliger makke, mar is it feilich? Ferkear is útsjen en omtinken.
Te hurd ride jout ûnrêst. Altiten oan de rigels hâlde makket minsken rigel wurch.
Neitinke docht sear. In yngewikkelde wrâld bringt soargen en argewaasje.
De Biltdiken beskerme doarp-oansicht, beskermje ús ek foar delgong? Mar makket it ek
in moai It Bilt? Op oare plakken bringt it wurk, want der moat neitocht wurde oer dykbeskerming, dêrfoar binne minsken oan 't wurk. Wurk dat stadichoan ferdwynt en dan
soe it ek noch oernommen wurde troch robots.
Aanst automatyske trekkers yn it lân. Mei dy dan 24 oeren arbeidzje? Mei dy dan op de
dyk ride fan de Oast- en Westhoek? Dêr sille rigels foar komme moatte. Automatyske
buorkerijen, wêr 't sels de boer net mear op wurket, ek dy wurde ferfongen troch op
ôfstân betsjinne robots. Wy krije in soad frije tiid en dat lûkt minsken nei de moaie klei,
bygelyks It Bilt. Wurdt it wer drok op de Biltdiken en yn de Biltdoarpen.
Johannes Rozenga, Biltker hooplik foar altiten.
======================================================================

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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Glühwein met Kerst.

Ingrediënten
1 pan
- 2 mandarijnen
- 1 citroen
- 1 kaneelstokje
- 1 stukje gember (van 2.5 cm), geschild en doormidden gesneden
- klein handje kruidnagels
- 150 gram suiker
- 500 ml water
- 2 flessen rode wijn
Bereidingswijze: Doe de rasp van twee mandarijnen in een grote pan. Schil vervolgens
een van de mandarijnen en doe de partjes in de pan.
Steek ongeveer 15 kruidnagels in de schil van de andere mandarijn en doe deze ook in
de pan.
Rasp de citroen en doe de rasp in de pan, snij de citroen vervolgens doormidden en
voeg toe. Voeg het kaneelstokje en de gember toe.
1. Kook 500 ml water in een andere pan en los de suiker op in het hete water. Voeg
toe aan de pan, samen met de rode wijn.
2. Doe een deksel op de pan en zet het vuur laag. Niet laten koken, alleen zachtjes
verwarmen. Om te serveren zeef je alles in een grote pan of direct in de glazen.
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• Ontwerpen, maken en onderhouden
van websites
• Hosting
• Restyling
• Advisering
• Delphi-programmering
Website:
www.verbi.nl
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Janita van Wouw
Zoals in het programmaboekje “De Spitsroeden “ staat, geeft meesterbindster Janita
van Wouw in november en december haar eerste bloemschik lessen in het Bildt.
Maar wie is Janita van Wouw ?
Is er verschil tussen bloemschikken in Nederland met de Aziatische landen?
Met die vragen ga ik naar het huis op nummer 948. Janita woont daar met haar vrouw
Yby Potlatch. Samen hebben ze het huis verbouwd tot atelier en bovenwoning.
Jarenlang heeft Janita bij verschillende topzaken in Nederland gewerkt.
Ook heeft ze enkele jaren als lerares in Japan gewerkt.
Was ze stylist en ontwerper in Korea. In 2010 was Janita jurylid bij de beoordeling van
examens (DFA/ADFA in Hong Kong en Japan.
Maar wat betekent DFA/ ADFA ?
DFA staat voor Dutch Flower Arrangement en ADFA staat voor Advanced Dutch
Flower Arrangement Een diploma voor bloemsierkunst en voor gevorderde
bloemsierkunst.
Kortom een vakvrouw die niet alleen de moderne westerse bloemsierkunst beheerst
maar ook veel weet over de Japanse bloemsierkunst , Ikebana.
Wat is het verschil van bloemsierkunst in Japan met Nederland ?
In Nederland hebben wij vaak voor de gezelligheid een bos bloemen op de tafel.
Die zowel uit de winkel, tuincentrum of van de markt wordt gehaald.
In Japan worden de bloemen altijd geschikt tot een bloemstuk.
Het bloemstuk heeft een diepere betekenis en wordt met een reden gemaakt.
Bijvoorbeeld bij een viering of het overlijden van een dierbare. Het bloemstuk wordt op
een speciaal plekje in de woon ruimte gezet.
Maar wat is nu precies Ikebana ?
Hieronder een klein stukje van de site : Ikebana.
Ikebana – de Japanse kunst van het bloemschikken
Geplaatst op 26.11.2014
Een wereld vol schoonheid en verfijning, een wereld die cultuur en natuur verbindt,
speels, kunstig, betoverend; klassiek, modern tot ultramodern; een levende kunstvorm;
niet alleen in het land van herkomst, maar ook in ons land.
Bij het samenstellen van een arrangement volgt men bepaalde regels, die voor elke
school kunnen variëren. Als beoefenaar ontwikkelt men een grote betrokkenheid bij de
natuur.
Ikebanaschikkingen zijn asymmetrisch opgebouwd en zullen altijd een lege ruimte als
essentieel onderdeel van het geheel laten zien.
Er wordt gestreefd naar harmonie tussen materialen, inclusief de gebruikte schaal of
vaas.
Daarnaast is de plaatsing in de ruimte van belang.
Een beoefenaar van Ikebana zal zoveel mogelijk gebruik maken van de bloemen van het
seizoen.
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Twee voorbeelden van een Ikebanaschik.
Afgelopen jaar zijn er twee werken van Janita opgenomen in het Ínternational Floral Art
2014 / 2015 boek.

Naast bloemist is Janita ook fotograaf. Ze maakt foto’s van planten , bloemen en de
natuur.
Deze foto’s worden vergroot als wanddecoratie of afgedrukt als ansichtkaarten.
Ook maakt ze werk gerelateerde foto’s voor Bloemisten.
Die deze gebruiken voor hun website.
Ben je nieuwsgierig geworden of wil je een cursus volgen dan kun je informatie vragen
op haar e-mail adres : wouwjxam@gmail.com. Ook is Janita bezig met een website.
MWD
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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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Oogstfeest 6 en 7 september 2014
Dit jaar werd weer het driejaarlijks oogstfeest georganiseerd in en om de
bedrijvenpanden van machinefabriek Meijer.
Ook streekbelang Oast en Westhoek was er op 6 september bij met haar stand.

Naast het verschaffen van informatie over streekbelang wilden we natuurlijk ook weer
wat voor de streek doen en al brainstormend kwamen we op een leuke
fotopuzzelwedstrijd en het raden van hoeveel kg aardappelen er in de korf zaten.
Voor de kinderen hadden we ook wat leuks bedacht, zij konden een vlieger bij ons
maken.
Al vroeg op de zaterdagmorgen waren de eerste bestuursleden al druk bezig om de
stand op te bouwen en aan te kleden. Meinte had voor de puzzelwedstrijd allemaal
foto’s van huizen langs de dijk gemaakt welke op de 1 of andere manier er uitsprongen.
Deze hingen allemaal op en om de stand.
Bij elke foto was een vraag welke men moest beantwoorden.
Er werd fanatiek nagedacht en sommigen zijn de gehele dag bezig geweest met de
antwoorden.
Ik heb zelfs vernomen dat mensen de dijk langs zijn gereden om het antwoord op te
zoeken….Ja, Kinke had het de mensen niet gemakkelijk gemaakt.
De fotowedstrijd werd gewonnen door de gebroeders Jensma te weten Goffe en Sjoerd.
Ook niet onlogisch daar zij dagelijks met hun trekkers over de Oudebildtdijk rijden en
zo eigenlijk haast alle woningen en hun bewoners kennen.
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Daarnaast kon men dus raden hoeveel kg. aardappelen er in de korf zaten, dit leek
gemakkelijker dan gedacht.
Itte de Jong had het bij het rechte eind en wist bijna op de gram na hoeveel kg. er in de
korf zat.
Er zat 39,3 kg. in en Itte raadde 39.

Voor alle prijswinnaars was er een mooie mok te winnen met daarop een mooie
afbeelding van de oude bildtdijk.
Alle prijswinnaars hebben hun prijs inmiddels ontvangen.
Dan hadden we voor de kinderen een leuke knutsel activiteit, namelijk het bouwen van
je eigen vlieger. Het bleek een groot succes.
We kunnen terug kijken op een geslaagde dag.
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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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Trailerhelling in Koude Vaart.
Al in 2010 is er een initiatief genomen door
de toenmalige recreatiecommissie van
Streekbelang om een trailerhelling aan te
leggen nabij de Koude Vaart.
Dit wordt de eerste trailerhelling op Het
Bildt op een unieke plek.
Na overleg met de betrokken partijen bleek
dat iedereen positief was en graag
medewerking wil verlenen aan het initiatief.
In 2012 kwam er echter een kink in de kabel,
omdat Wetterskip Fryslân het initiatief wilde combineren met het project rondom de
vismigratie. Dit project had (en heeft nog steeds) nogal wat voeten in de aarde, vooral
omdat er land moet worden aangekocht en niet alle grondeigenaren hier in mee willen
gaan. De aanleg van de trailerhelling wil Wetterskip Fryslân combineren met de
werkzaamheden aan de oevers.
Eind november heeft Wetterskip Fryslân aangegeven dat men in maart 2015 wil starten
met het graafwerk daar waar het mogelijk is. Dit houdt in dat er groen licht is gekomen
voor het aanleg van de trailerhelling.
De planning is om de trailerhelling aan te leggen aan de Noordkant van de OudeBildtdijk en aan de Westkant van de Koude Vaart.
Voor wat betreft het onderhoud van de trailerhelling is contact geweest met de
visvereniging De Deinende Dobber van Sint-Annaparochie. Zij hebben positief
gereageerd en willen dit doen in combinatie met het onderhoud aan de vissteigers.
Al met al gaan we er vanuit dat de eerste boten er na de zomer van 2015 gebruik kunnen
gaan maken van de nieuwe trailerhelling.
In de volgende Op ‘e Rolling meer over de trailerhelling.
Op ‘e Rolling in kleur.
Voor u ligt de eerste Op ‘e Rolling in kleur. Het bestuur is van mening dat verschillende
artikelen en foto’s beter tot hun recht komen , wanneer de uitgave van Op ‘e Rolling in
kleur gedrukt wordt.
De drukkosten zijn echter wel iets hoger. Tijdens de jaarvergadering wil het bestuur
graag van de leden weten wat men vindt van de kleuren Op ‘e Rolling en of het de
meerprijs waard is.
Wordt vervolgd op de jaarvergadering.
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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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Fruitteelt op het Bildt
Het Bildt is van oudsher de belangrijkste akkerbouwstreek van Friesland. Toch werd
hier ook al sinds de 17e eeuw fruit geteeld op de vruchtbare kleigronden. Op
kleinschalige wijze werd door gardeniers (groente en- of fruitkwekers) appels, peren en
bessen gekweekt. In de 18e eeuw werd bij Sint Annaparochie en Vrouwenparochie
grotere kwekerijen gevestigd. Om de boomgaarden tegen de zeewind te beschermen
werden windsingels van bomen aangelegd. Ook werd de grond intensiever benut, door
onderteelt met kleinfruit zoals bessen. Bekend werd een eigen ras, de Sint Anna’s
Korfke Bes.
Tweehonderd jaar lang was Sint Annaparochie de fruitplaats van Friesland. Het meeste
fruit ging naar de veilingen van Leeuwarden, Harlingen en Berlikum. Er kwam ook een
vruchtenjamfabriek. Tot na de Tweede Wereldoorlog was er ook een fruitvakschool en
een proeftuin van de Stichting Proeftuinbedrijf voor de Kleibouwstreek aanwezig. Toen
begon de fruitteelt in verval te raken. Voor 1940 waren nog slechts enkele kwekers
actief en anno 2012 zelfs nog maar één. Vooral ten oosten van Sint Annaparochie
werden de boomgaarden gerooid, al is er nog wel een aantal windsingels behouden. Ook
ten behoeve van een nieuwbouwwijk (de smotsbuurt) en een sportcomplex verdwenen
boomgaarden.
Opmerkelijk genoeg kende Sint Jacobiparochie een omgekeerde ontwikkeling. Hier
werd voor 1940 fruit vooral voor eigen behoefte gekweekt. Nu kwamen in het dorp
enkele fruitbedrijven, die door middel van een proefboerderij geschikte fruitrassen
testten. Ook hier keerde het tij. In 1995 waren er nog drie bedrijven over in Sint
Jacobiparochie. Nu zijn er in Het Bildt maar twee overgebleven in Sint Jacobiparochie.
De boomgaarden en windsingels maakten plaats voor akkerbouw.

Sint Anna Korfke
(Sint Anna's Korfke, Sint Anna Bei)

Een waarschijnlijk al zeer oud rode- bessenras. Vanouds komt ze veel voor op het Bildt.
Het ras diende als onderbeplanting tussen appel- en perenbomen. Zodoende werd de
grond maximaal benut en kon er twee keer worden geoogst. De bes is qua smaak zoet.
Ze is echter minder geschikt voor industriële verwerking (onregelmatige rijping, late
rijping, te lange trossen). De bes had om die reden geen toekomst als commerciëel ras.
22
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Woordzoeker:
S N E E U W I
H S J
I

N T E R J A S

A A L A B W U E E N S

U R T O O R W A R M E R S

chocolademelk
erwtensoep

handschoenen

C H O C O L A D E M E L K O

ijsbaan

N E E I

langlaufen

K S N E E U WP O P

E W A N A A B S J

schaatsen

T T M U T S C H A A T S E N

sneeuw

N E N E O H C S D N A H I

sneeuwpop

J

sjaal
skieen

sneeuwbal
wanten

A N E F U A L G N A L S V R

sneeuwschoenen

WS W I

sneeuwschuiver

N T E R S L A A P I

J O V O R S T O O B WO N S

sneeuwvlok

N E N E O H C S W U E E N S

snowboots

R P W I

winterslaap

T E R P R E T N I
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W

trui

slee

oorwarmers

S L E E

vorst

muts

N R E R K O L V W U E E N S
I

winterjas

winterpret
wit

Harley-Davidson Roadtrip Deel 1
New York - Canada
Noord Amerika, Harley-Davidson
land bij uitstek !!!
Al lang had ik het idee om eens een grote trip te gaan maken, naar het
continent van ongekende mogelijkheden, maar denken en doen zijn
dan toch altijd weer 2 dingen. Maar in 2013 was het zover , na alle
voorbereidingen te hebben getroffen met een maat vertrekken we voor
3 maanden naar Amerika, de reis kan beginnen! Onze 2 Harley’s zijn
daarvoor in kratten via Rotterdam naar New-York verscheept, wat in
totaal zo’n 3 weken in beslag neemt. Omdat er met de papieren van de
container iets niet klopte hebben we wel ruim een week langer in
New-York moeten zijn, maar dat is geen ramp in een stad met zoveel te
zien.
Maar toen eindelijk on the road, ons doel:
New-York, richting west via de Niagara
watervallen, Canada in en dan weer bij
Detroit Amerika in, en op naar een Oud
Bildtker, Klaas Buurstra uit St. Anne die al
30 jaar in Michigan woont. Die ik via de Harley kanalen had leren kennen, en ook heeft
hij de verzekering voor de Harley’s geregeld.
Op aanraden van klaas hebben we daar bij hem in de buurt
ook het prachtige Gillmore Car
Museum bekeken. Vanaf daar via de
plaats “Holland “, met echte molens
enz, zijn we met de snelboot vanaf
Muskegon naar Milwauki het Michigan lake overgestoken,
wel erg grote meren daar !!!
Na bezoek Harley-Davidson Museum, dat mag je niet
missen als Harley liefhebber, verder naar het westen door
de gigantische maisvelden van Iowa om uiteindelijk de
Missisippi over te steken naar
South Dakota.
In South Dakota begint de terrein
verandering en gaan we richting
de” Badlands “ waar we voor het eerst kennis maken met de
originele bewoners, Indianen of zoals ze daar genoemt worden “
First nation people”
we bezoeken hier een
originele Pow –Wow
en het monument
Wounded knee, ter
nagedachtenis aan de
slachting onder de Indianen.
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Overnachten in Deadwood van de gelijknamige
Serie op tv over de Goldrush en de revolver helden
zoals” Wild Bill “ Hickok , ook in de buurt ligt
Sturgis bekend van ’s werelds grootste Harley
evenement. Met zo’n 250 duizend bezoekers. Daar
rijden we door de “Black hills” langs “ Mount
Rushmore “,
de vier
amerikaanse presidenten uitgehakt in de bergen
en de prachtige “ Needle Highway “ route.
Na een aantal dagen verder richting “Yellowstone
park” en veranderd de natuur van ruig groen naar
pruttelend en vloeibaar.
Met als hoogtepunt de
“Old Faithfull” een Geiser
die al jaren met de
regelmaat van de klok het
stoom hoog de lucht in jaagt.

En dit alles geflankeerd door kudde’s Bizons
Vanaf Yellowstone laten we het
prachtige park achter ons en gaan
we van Wyoming naar de
Mountainstate Montana na eerst
nog een bezoek te hebben gebracht
aan het “ Buffalo Bill” museum ,de
man die met z’n western circus zelfs in europa is geweest,
in Cody.
Het landschap wordt heftig en we gaan nu ook meer naar
het noorden richting Canada.
De gelikte Mac
Donalds maken plaats
voor lekker ruig ogende Truckstops met lekkere
home made Coockies en Soep.
We zijn nu zo'n 3 weken onderweg en hebben we
3000 mile (4800 km) gereden en mijn achterband is
al bijna aan vervanging toe.
Wordt vervolgd, Meinte Terpstra
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Kleuren maar, deze sneeuwpop.

27

28

