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Beste leden,
Foor jim lait de leste Op 'e Rolling fan dut jaar.
‘t Jaar loopt weer op syn eand. Wij as Streekbelang kike werom op ‘n mooi jaar, wer’t
wij ‘n antal mooie dingen bewerkstelligd hewwe.
Soa binne de banners dan aindlik plaatst. Wij binne d’r trots op dat wij dut realisere
konnen en hope, dat wij soa op ‘n ludike menier de Ouwe-Dyk wat failiger make kinne
en dat de mînsen hur met deuze geheugensteuntsys beter an de snelheid houwe sille.
D’r is ‘t ôflopene jaar ‘n prot te doen weest om de failigheid. D’r binne ‘n antal
inspraakavens weest in ’t gemeentehuus, wer’t streekbelang ok syn stim hore laten het.
D’r is ‘n pakket maatregels útrôlt en kommend foorjaar sille se starte om de Ouwe-Dyk
te herstruktureren en op te knappen.
Feerder is de trelerhelling anlaid. ‘t Is nou nag wat kaal, maar ‘t siet d’r prachtig út en at
alles straks wat begroeid is, dan hewwe wij der ‘n prachtig plak.
Wij binne op dut momint fan skriven nag doende om ‘n parkeerplak te realiseren bij de
trelerhelling. Wij hope dermet bij de gemeente en de annimmer fan ‘t ferbetertrajekt
Bildtdiken te kommen. Wort ferfolgd dus.....
Feerder het streekbelang foor een keer ‘n donasy daan an Sytse Buwalda om syn boek
over de Oasthoek út bringe te kinnen. Wij as streekbelang fine ‘t belangryk dat de
geschidenis fan ôns mooie streek bewaard blyft en fastlaid wort foor de jongere
generasy. Fanôf eand jannewary is ‘t boek te krijen.
In de forige Op’e Rolling konnen jim leze, dat ‘t bestuur weer foltallig is.
Spitiggenog het Anneke Bokma hur weromtrokken.
Wij binne dus weer op soek naar ’n enthoesiasteling, die’t ôns bestuur fersterke wil en ‘t
leuk fynt om met te dinken en te doen om ônze mooie streek leefbaar te houwen.
Dus lykt ‘t je wat, wees dan niet benaud, maar meldt ‘t bij een fan de bestuursleden.
Wij wille jim alfast hele noflike feestdagen toewînse en alle goeds foor ‘t nije jaar!
Namens ‘t bestuur, Brenda van der Zee
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Beste leden,
Over een paar maanden staat de jaarvergadering weer op de planning.
In het verleden werd er door het bestuur vaak een agenda opgesteld en rond gebracht
met de uitnodiging om te komen.
De opkomst is de laatste jaren redelijk stabiel maar niet groot.
Misschien moeten we het eens over een andere boeg gooien.
Het lijkt ons een goed idee om u/jullie als leden meer te betrekken bij het tot stand
komen van de agenda.
Maw. Wat leeft er onder de leden?
Wat vinden jullie belangrijk en waar is behoefte aan?
Wat verwachten jullie van streekbelang?
Wat is er nodig om de leefbaarheid in en op de streek te behouden cq vergroten?
Eventuele andere punten.
We zien jullie reacties graag tegemoet.
Jullie kunnen een mail sturen naar: info@streekbelangoost-enwesthoek.nl
Of langs brengen bij één van de bestuursleden.
Wordt vervolgd.....

Golf van Onrust
Misschien rijdt of fiets u wel eens langs het
monument Golf van onrust ter hoogte van
Oudebildtdijk nr. 1194.
Dit monument uit 1984 staat op de plaats
waar ooit herberg de Salm stond. Dit is de
plek waar de arbeidersonlusten in 1889 in
het Bildt zijn begonnen. Ter nagedachtenis
aan deze gebeurtenis is het monument
geplaatst.
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In ballades wordt de landman bezongen en zijn leven geromantiseerd. De werkelijkheid
voor degene die hun bestaan aan de grond ontlenen is echter verre van romantisch. De
middeleeuwse lijfeigene wordt de loonslaaf van de negentiende eeuw. Het werk is
zwaar, de dagen lang, het loon karig en zijn leven somber. De werkers in het veen
voeren, welhaast met de regelmaat van de seizoenen, actie voor een beter loon. De
landarbeiders komen tegen het einde van de negentiende eeuw in verzet tegen hun
slechte omstandigheden. Dit gebeurd ook in het Bildt.
Op 27 november 1889 zitten in de herberg van Jinstje Scholten in de Westhoek zo'n 50
landarbeiders bijeen. Zij hebben gehoor gegeven aan een oproep in de krant geplaatst
door de landarbeiders: Durk Kuik en Jan Stap. De vergadering start rustig, maar als een
van de vergaderaars zijn hart lucht over het onrecht op het platteland, lopen de
gemoederen snel op. Afgegeven wordt op het systeem van koppelbazen en ook de
grieven omtrent de slecht betaalde vrouwen- en kinderarbeid komen aan de orde. In
deze stemming wordt de hoofdzakelijk uit landarbeiders bestaande vereniging
"Broedertrouw" opgericht. Germ van Tuinen, visser en landarbeider uit Lieve
Vrouwenparochie, wordt gekozen tot voorzitter en Jan Stap, uit Sint Jacobiparochie, tot
vice-voorzitter.
Het nieuws van de oprichting van Broedertrouw gaat als een lopend vuurtje door Het
Bildt. Het aantal leden neemt snel toe. Het doel van de vereniging luidt: "De vereniging
stelt zich ten doel lotsverbetering der arbeiders in de eerste plaats. Niettemin zal zij de
overige belangen der arbeiders in 't bijzonder en van de vierde stand in het algemeen,
niet uit het oog verliezen. Met alle ten dienste staande middelen zal zij trachten dit doel
te bereiken".
De afdeling St. Jacobiparochie van Broedertrouw formuleert in het voorjaar van 1890
haar looneis en legt die voor aan de boeren. In de regel wordt zo'n negen cent per uur
betaald. Broedertrouw wenst een loon van twaalf cent. De boeren weigeren op het
voorstel in te gaan met als gevolg dat op 17 mei de landarbeiders het werk neerleggen.
Binnen een week wordt de looneis ingewilligd. De afdeling St. Annaparochie slaagt er
direct daarna in dezelfde looneis ingewilligd te krijgen. De poging van Broedertrouw
om tot een loonactie te komen voor geheel Noordelijk Friesland mislukt echter.
Op een bijeenkomst, door Broedertrouw bijeengeroepen, verschijnen achtentachtig
bestuursleden van landarbeidersverenigingen uit veertien plaatsen. Maar de organisaties
buiten Het Bildt voelen zich te zwak om aan een loonactie deel te nemen. Op de
bijeenkomst wordt ook gesproken over een landelijke landarbeidersbond, maar tot
besluiten komt het niet.
De reactie op het succes van Broedertrouw komt spoedig. In het midden van 1890
vinden 150 boeren in Het Bildt elkaar en verbinden zich tot onderlinge steun bij
werkstaking. Ze stellen voor "goedgezinde" arbeiders een minimumloon van tien cent
vast, maar bovenal zullen zij: 'hun vrijheid om de werktijd en de wijze van werken naar
welgevallen te regelen' onder geen beding prijsgeven.
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Het plaatsen en feestelijk onthullen
van het beeld “Golf van Onrust” in
1984.
Foto's: Bildts Dokumintasysintrum
Desondanks slaagt Broedertrouw op 1 augustus er in een overeenkomst te sluiten met
35 boeren waarin het loon op twaalf cent per uur wordt bepaald. Bij de overige boeren
wordt het werk op 5 augustus neergelegd. Het aantal stakers bedraagt 150 en het
verloop van de staking is rustig. De regering besluit desondanks 100 man infanterie, 25
veldwachters en een aantal marechaussees naar het 'oproerige' gebied te zenden. De
landbouwers trachten de staking te breken met behulp van onderkruipers die ze 15 cent
per uur betalen met kost en inwoning. Germ van Tuinen en Jan Stap, de stakingsleiders,
worden er van beschuldigd onderkruipers met de dood te hebben bedreigd.
Beide worden echter vrijgesproken. Hun advocaat heet: Pieter Jelles Troelstra.
Beide partijen in de staking zijn onwrikbaar. De staking duurt tot in de winter voort.
Veel stakers vinden elders werk. De boeren krijgen de oogst met veel moeite en met
hoge kosten binnen. Met de geldelijke steun die Broedertrouw weet in te zamelen
worden de stakers in de winter aan het vlasbraken gezet. In het voorjaar van 1891 laait
de strijd weer op. Broedertrouw stelt dezelfde eisen als het jaar ervoor. De staking
verbreedt zich tot de hele gemeente.
Herhaaldelijk komen stakers in botsing met de politie. De boeren besluiten de leden van
Broedertrouw voortaan niet meer in dienst te nemen. Ondanks dat de stakingsuitkering
laag is, vaak niet meer dan /2,50 per week, houden de ongeveer 500 stakers het een
tijdlang vol. Als blijkt dat de boeren zelfs in de drukke oogsttijd niet toegeven, begint de
staking te verlopen. Velen bedanken voor de bond en gaan weer aan het werk. Begin
september wordt de staking beëindigd. Niet alleen de staking is verloren, maar ook de
organisatie gaat teniet. In 1892 vormt Broedertrouw zich om tot een gewone afdeling
van de Sociaal Democratische Bond; er zijn dan nog maar 23 leden over van de ruim
600 op het hoogtepunt van de organisatie.
Bron: Stichting VHV.
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Kinke Hoogterp heeft Louis van der Meer gevraagd om ons te vertellen waarom hij elk
jaar in de herfst/winter naar Indonesië gaat.
Ik zal Indonesia in 3 delen beschrijven zoals ik het ervaar.
West Java, Midden Java en Oost Java met Bali en Lombok. Ik spreek 5 woorden Bahasa
Indonesia, een moderne afgeleide van het Maleis.
De taal is niet overdreven moeilijk maar het is lastig om de woorden te onthouden
aangezien ik maar 1 keer per jaar daar na toe ga en dan vergeet je de woorden.
Thuis heb ik weinig tijd om te blijven oefenen. Wat conversatiemogelijkheden zouden
erg prettig zijn.
Mochten er mensen zijn die, na het lezen van mijn schrijven, altijd al het plan hebben
opgevat om naar Indonesia te gaan dan wil ik die graag ondersteunen om met hen de
reis van hun leven voor te bereiden.
Ik ben me er ook van overtuigd dat ik slechts een tip van de sluier oplicht. Je moet het
allemaal persoonlijk ervaren.
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Deel 1. Introductie en West Java.
Al vele jaren ga ik een paar maanden per jaar naar
Indonesia. Dat heeft in eerste instantie een
bepaalde reden. Het bezoek aan de families van
mijn overleden, uit Indie tegenwoordig Indonesia,
afkomstige vrouw. Mijn familie woont in
hoofdzaak in West Java ( Jawa Barat ) en Midden
Java ( Jawa Tengah ). Ieder gebied heeft dan zo zijn
bekoorlijkheden. In Jawa Barat zijn de grote steden
zoals Jakarta en Bandung. We spreken dan over
steden met een bevolking van 15 miljoen bewoners
( Jakarta en omliggende Desa’s, Kota’s en
kampungs )) en ca. 8 miljoen in Bandung.
Ga je naar Indonesia dan kom je meestal aan op
Jakarta airport. Ga je naar Bali dan is de vlucht
meestal rechtstreeks naar Denpasar.
Komende uit het vliegtuig dan straalt de warmte je
tegemoet en dan te weten dat het buiten het
vliegveld nog veel warmer is. Maar de warmte
komt ook door de krioelende mensenmassa’s.
Gelukkig word je niet meer overdonderd door
taxichauffeurs en mensen die van alles te koop hebben en luidruchtig aanbieden. Dat
was overigens wel erg gezellig, een openbare Pasar Malam.
Daar heeft de vliegvelddirectie een stokje voor gestoken. Van het vliegveld naar de stad
dan zie je de enorm hoge gebouwen. De skyline van Jakarta is prachtig. De temperatuur
is erg hoog, er hangt een stank over de stad van de vele auto’s en knetterende motoren
en bromfietsen die tussen de gebouwen blijft hangen.
Maar goed, Jakarta heel erg mooi maar na 1 of 2 dagen moet je toch het land in. Voor
toeristen is dan de volgende plaats Bogor ( vroeger genaamd Buitenzorg en bij veel
ouderen nog zo bekend.)
Bogor is gelegen tussen de bergen die de omgeving koeler maken. Vandaar dat de
planters van weleer, de beter gesitueerden de weekenden naar Bogor of Bandung
gingen. Bekend in Bogor zijn de prachtige plantentuinen. Een toeristisch item. Vanuit
Bogor gaan we met de auto naar Bandung. Een geweldig mooie rit door een
berglandschap, de hellingen voorzien van zeer grote theeplantages. Wat deze rit verder
te bieden heeft is de Puncak ( Puntjak) bergpas. Heel bekend want dat leerden wij
vroeger op de lagere school. Boven op de pas springt men van de berg in een zeer diep
dal. ( Parasailing ). Prachtig gezicht als je iemand een stuk helling af ziet rennen om te
gaan vliegen.
Vanaf de Puncak is het nog ca. 100 km naar Bandung. Schrik niet, een rit van ca. 5 uur
door prachtige dorpen.
Bandung werd voorheen ook bloemenstad genoemd. Ook een weekendoord voor de
beter gesitueerde bevolking van Jakarta die de verkoeling opzochten. De temperatuur is
ca 25 C.
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Maar Bandung heeft ook te lijden van de verhoging van de levensstandaard van de
bevolking. Heel duidelijk te merken aan de enorme toename van bromfietsen en
scooters, meestal op afbetaling, met de bijbehorende stank. En dan ook de enorme file’s
van en bromfietsen. Alles staat kris kras door elkaar en iedereen heeft altijd enorme
haast. Ik heb nog niet het lef gehad om met een bromfiets of auto te gaan rijden. Het is
altijd rijden op de milimeter. Ondanks het hele drukke verkeer tolereert men elkaar.
Echte aanrijdingen zoals in Nederland gebeuren heb ik nog niet gezien. Bandung staat
ook bekend om de vele door Nederlanders gebouwde huizen. De Hollandse stijl is goed
te herkennen.
Bandung ligt aan de voet
van een vulkaan, de
Tangkubanperahu
( omgekeerde boot )
althans zo lijkt het. Je
kunt naar de top en je
vindt 3 afzonderlijk
kraters. In het diepste
van de kraters, daar kun
je bijkomen, kun je een
eitje koken in het
opborrelende water. Er
hangt continue een
zwavelreuk, als rotte
eieren, in en boven de
kraters. Zoals overal in
Indonesia heeft de bevolking ook op de kraters kraampjes waar ze allerlei souveniers
verkopen.
Verkopen doet men heel erg graag en ze verwachten ook nog dat de klant gaat
pingelen / afdingen / tawar. Echt een verplichting. Het zijn hun inkomsten.
Leuk, maar laat je niet altijd verleiden met veelal rotzooi. Bandung ligt verder in een
groot dal omringt door bergen. Men zegt dat er vroeger een meteoriet inslag is geweest.
Het kan, maar ik weet het niet. Vroeger had PTT, mijn oude werkgever, een
radioverbinding met Bandung.
De ouderen onder ons kennen de slogan “Hallo Bandung “. nog wel.
Verder is Bandung veel bezongen door de Indische Nederlanders die omstreeks 1950
naar Nederland kwamen. Gezien het vulkanische gebied tref je zwembaden aan waar
het water de temperatuur heeft van ca. 42 C. bloedheet maar als je eenmaal door bent
dan is het best lekker.
Wordt vervolgd door Deel 2 Midden Java.
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• Ontwerpen, maken en onderhouden
van websites
• Hosting
• Restyling
• Advisering
• Delphi-programmering
Website:
www.verbi.nl
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Kwelder de Westhoek.
Wat is it nijsgjirrich it útsykjen fan de
tiid die ferrûn is. De tiid foar de
Aldebiltdyk en doe it troch de súdHollanners en Friezen ophege waar op
sa'n trije meter hichte.
De Westhoek en Oasthoek ûnstien nei
it ticht slibje fan de slinke Middelsee.
Is der yn midsieuwen, doe't de
Skieringen en de Fetkeapers kriich
hienen yn 'e omkriten fan Frjentsjer in
Stins west, de Westhoek Stins? Sytse Keizer docht in soad ûndersyk nei, hoe it
allegearre wie en it ûntjout is. Dizze Stins is faaks dochs wer ferwoaste troch de
stridende partijen.
No bilt der in kwelder op (Westhoek kwelder) foar de seedyk en yn 'e maaitiid en yn de
hjerst komme der in protte fûgels. Die harren hjir by fuorje foar dat se fierder fleane nei
it noarden of nei it suden. It is ek in plak wurden wêr't minsken de hûn útlitte, foto's
meitsje fan de sinne die 't ûndergiet. Stoareagje oer de Waadsee en nei Skylge en
Amelân. De weagen besjen en de stoarmwyn fiele. In ein te rinnen of fytsen gean.
Yn 'e Oasthoek kin dat ek allegearre by de Boonweg en op Swarte Haan. Ek binne it in
machtige plakken om mei immen te praten, it begjin fan leafde te krijen. Mei de
bernewein en de lytse poppe der yn, oer de noardkant fan 'e seedyk te kuierjen. Mei de
bern by de seedyk del te roljen, sykje wat der ea oanspield is. It lêste praat foar dat in
skieding bart. Ôfskied nimme fan it libben, noch ien kear nei de seedyk. It delsette fan
in oantinken (Poerdersramp), yn it gers sitte en neitinke, wat west is. De lêste kear
tegearre nei de Waadsee sjen en dan komt it ein, de dea. In deade seefûgel leit der faak.
Ek in oantinken, dat alles wei wurdt. Mar de leafde is altiten op dizze lange dyk en de
Westhoek en Oasthoek bliuwe bewarre wat der ek barre mei.
Of komt de see sa heech dat der wer slinken ûnstean, der in stiennen hûs komme moat
as útsjoch? In sleat efter de dyk om it wetter ôf te fiere nei Wier, Berltsum, Winsum,
Snits en Boalsert? Wurdt it Middelsee foar de wetter rekreaasje? In hegere dyk komme
moat, oanlizze troch súd-Hollanners en Friezen en no ek mei Biltkers? It libben rint yn
sirkels en it lân past him der by oan!
Âldebiltdyk

De Westhoek Stins?
Johannes Rozenga, al 7 jier wenje op 'e Âlddyk.
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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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Recreëren aan de Ouwe dyk.
Sinds kort zijn we hier aan de Ouwe dyk weer een vakantiewoning rijker.
Het prachtige monumentale pand op nr. 770 is omgetoverd tot een geriefelijke vakantie
woning.
De woning is van alle gemakken
voorzien en is erg sfeervol
ingericht.
Een aanwinst voor het toerisme
hier in onze streek.
Voor meer informatie verwijzen
we naar de facebook pagina van
deze woning:

https://www.facebook.com/ouwedyk770/
Zegt het voort...
Wij wensen de ondernemers veel succes!

Gevonden voorwerp.
Antwoord van Dave Lawton op onze oproep:
Waar hoorde dit voorwerp thuis?
Hoi! In Op 'e Rolling vraag je om het gebruik
van dit voorwerp.
Waar ik vandaan kom (een plaatsje Hoylake
aan de NW kust van Engeland) is dit typisch
wat men gebruikte om hun boten aan vast te
leggen.
Meestal wordt een biervat opgevuld met
cement maar dat kan je dan nooit meer hijsen.
(De Ierse zee is heel wat sterker dan de Waddenzee). Ik zou de steen graag gebruiken
om mijn boot aan vast te leggen, hier voor bij de dijk en ik verwacht dat het daarvoor
gemaakt is.
Groeten Dave Lawton.
Goeie Dave, Dankjewel voor je antwoord.
We hebben een vergadering gehad van het bestuur Streekbelang en tot nu toe ben je de
enige die antwoordt heeft gegeven. Ik denk wel, dat het ook hier voor de vissersboten
werd gebruikt, maar niemand kan dat zich herinneren. Op internet kom ik hierover niets
te weten. Toch vind ik het een beetje eng om de boot aan een steen vast te leggen.
De vissersboten zijn flink groot. Door de wind en golfslag kan zo'n steen de boot
moeilijk vasthouden. Bij rustig weer zal het prima functioneren.
Groeten, Johannes.
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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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Bildtse uiensoep

Uiensoep is een lekkere soep, die gemaakt is van uien en bouillon. De soep kent een
lange geschiedenis. Zo is er zelf bekend dat de oude Romeinen al uiensoep aten. En
tegenwoordig is het nog steeds één van de bekendere soepen. Waarom? Omdat het
simpelweg zo`n lekkere soep is. Je eet de soep in een kommetje en bestrooit de soep
met geraspte kaas. Daarnaast kun je een stukje stokbrood met gesmolten kaas op de
soep leggen.
• 80 g boter
• 6 grote uien geteeld op de Bildtse klei.
• 1 el tijmblaadjes
• 2 laurierblaadjes
• 1 el bloem
• 200 ml witte wijn
• 1,5 l groentebouillon
• 12 sneden oud stokbrood
• 150 g geraspte kaas
1 Smelt de boter in een grote pan. Doe de uiringen, tijm en laurier erbij(eventueel wat
zout) Verhit 40 minuten op laag vuur tot ze glazig en heel zacht zijn, maar niet
verkleurd. Roer de bloem erdoor. Voeg langzaam de wijn toe, en dan de bouillon. Breng
de soep aan de kook; laat ’m 20 minuten pruttelen. Verwijder de laurierblaadjes.
2 Leg de sneden stokbrood op een bakplaat, bestrooi ze met twee-derde van de geraspte
kaas en laat de kaas in 2–3 minuten smelten onder een hete grill. Schep de soep in
verwarmde kommen en leg op elke kom een snee brood. Bestrooi met de rest van de
kaas, zet de kommen op de bakplaat onder de hete grill tot de kaas na ongeveer 2
minuten bubbelt en goudgeel is. Serveer direct.

16

17

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

18

Trailerhelling Koude Vaart.
De trailerhelling is gerealiseerd na vele jaren.
Door het integreren van de trailerhelling in het vismigratieproject zijn de
werkzaamheden vlot verlopen.
Dankzij Wetterskip Fryslan, de Provincie, Gemeente Het Bildt, de Bildtse Belangen, de
Recreatiecommissie en Streekbelang Oost-en Westhoek is dit mogelijk gemaakt.
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Kleurplaat winter 2015
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Harley-Davidson Roadtrip
Deel 3
Canada/USA
Noord Amerika, Harley-Davidson land bij uitstek!!!
We gaan verder verlaten de Klondike regio in Yukon en gaan
langs een prachtige route richting Whitehorse en Fort Nelson.
Het is begin september, en zitten nu in het jachtseizoen en overal
zien we voertuigen, boten, zelfs kleine Hovercrafts waarmee
men de bush intrekt om hun Moose te schieten.
Ze slachten het dier ter plekke
en nemen de goede stukken
mee.
Onder weg zie ik een bord met
Hotsprings. Natuurlijke
warmwater bronnen in de
“middle off nowhere“ en omdat
het weer niet te warm is komt
het als een aangenaam opwarmertje en na ruim een uur zit ik
zwetend en wel weer op de bike.
We krijgen te maken
met pech, het 120 R
blok in de HD
Roadking van m’n
reisgenoot geeft het op.
En juist in een contingent waar Harley
-Davidson het meest vertegenwoordigt
zitten wij ruim 1000 km verwijderd van de
dichtstbijzijnde dealer, dus even de
ANWB bellen is er niet bij.
Na lang rondvragen vinden we een sleepbedrijf die de Harley voor een redelijke prijs
naar de dealer wil brengen in combinatie met een prive bezoek aan Grand Prairie.
Het was zaterdag, en de man in kwestie was ook dominee dus de bike kon pas zondags
na de kerkdienst op transport.

Mijn maat met hem en z’n vrouw in de grote Pick-up en ik alleen 2 dagen rijden door
een prachtig gebied. Hier is het water bijna turquoise van kleur door de aanwezige
mineralen.
23

De reparatie lijkt in eerste instantie redelijk
snel op te lossen door een gebroken
nokkenas kettinkje maar later blijkt dat toch

een voorbode van een definitieve breakdown
te zijn en moet er in Red Deer bij Calgary
een nieuw motorblok gemonteerd te worden
door een stukgelopen lager bij de nokken as
en daardoor een Carterscheur.

Olie is booming business in Canada en
overal zien we de z.g.n Ja- knikkers In
de tijd dat we moeten wachten op de
reparatie gaan we de omgeving
verkennen en zien we zelf de
gigantische Genesee Koolenmijn waarin
de grote dumper trucks als dinky- toy’s
rondrijden, en gigantische draglines die
de grond afgraven.
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We verblijven een aantal dagen bij kennissen die
zich ruim 10 jaar terug naar canada geëmigreerd
zijn en hier nu een kalver opgroei centrum en
een loonbedrijf runnen.

Je voelde gelijk weer de Hollandse
gezelligheid en de Friese koeien waren
wel zeer bekend. De doorgaande
wegen zijn asfalt, maar de rest naar
buitengebieden zijn Grevelroads.

We staan versteld hoeveel Nederlanders hier in de regio Calgary/ Alberta in de
landbouw sector werkzaam zijn en zien ook de prachtige Canadese schuren, oude stijl,
voor hooi en stro.

We vervolgen de reis naar Banf en Jasper aan de voet
van de Rocky’s langs de Columbia Icefields waar
spectaculair een aantal gletsjers bij elkaar komen.
Banf en Jasper zijn zeer toeristisch en van alle
gemakken voorzien, alleen zijn de overnachtingen hier duurder en nemen we in Jasper
een jeugdherberg.
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Vanaf de drukte weer” on the road” over de vlakte van Alberta met hier en daar een
nederzetting en geweldige optrekjes om een pitstop te maken richting.

Zo zijn we na de prachtige trip Noord Alaska en Canada met onvergetelijke indrukken
weer terug in de Verenigde Staten van Amerika, met Montana als eerste staat.

Montana,“ The Mountain State” en op de Grens van
Montana naar Wyoming ligt de prachtige Beartooth Pas
met een hoogte van 11000 foot (3500 meter).
Een paar dagen ervoor was de pas nog afgesloten wegens
sneeuwval.
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Na een geweldige afdaling en richting Yellowstone Park
rijden zijn we nu ruim 20.000 km onderweg en 2/3 van de
trip zit er op.

We gaan nu richting zuid de warmere
staten in, maar dat in de volgende
editie van Op ‘e Rolling!!

Wordt vervolgt, Meinte Terpstra.
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