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Beste leden,
't Loopt al weer op naar ‘t eand fan’t jaar. De netuur geeft hem del en wij gaan ok in
de ruststand. Wij hewwe de eerste forst al had en dat gâf weer mooie plaatjes.
‘t Waar ‘n bewogen jaar hier an de dyk. De werksemheden binne ôfrond, spitiggenog
niet naar alle tefredenhyd. De útfoering soa’t, die’t min of meer op de inspraakavens
ôfpraat waar, is niet geheel soa worren. D’r binne tal fan klachten bij de gemeente
binnenkommen en d’r is ‘n inspraakaven weest op Ouwe-Syl.
De emoasys liepen soms arig op.
D’r is een projektgroep opstart, werin at de leden metnander om de tafel sille om te
kiken, hoe’t toch de snelhyd werom brocht worre kin en ferkeersfailighyd an de
Ouwe- Dyk ferbeterd. De eerste sitting het al weest in kafee De Oasthoek.
Feerder binne wij doende om de bushokkys, die’t niet meer brúkt worre op te
knappen. Bernhard hout him hier fral met doende en kin hierbij wel wat help bij
brúkke. Wij perbere geld los te krijen om se op te knappen en der dan ‘n soort fan
skulplak/rustplak fan te maken, wer’t ok informasy over de omgeving te lezen is en
wer’t kûnstners wat fan hur werk sien late kinne. Hoe en wat, dat leze jim feerder in
deuze edisy. D’r staat ok weer ‘n lekker resept in foor de korsttyd en wij hewwe weer
‘n prysfraag.
Wat de moln bij de Swarte Haan angaat: de kemmissy is utbraid met Waling Kolthof
en Douwe Wijbenga. De moln-tekeningen worre maakt. De pôl is opmeten en d'r
worre finansys socht. Ok de gemeente is froegen om met te dinken.
Op de forige prysfraag hewwe wij twee goeie insindings had. Spitiggenog is een fan
de instuurders fersturven. Arnold de Hoog, ok bestuurslid fan de Spitsroeden, is na ‘n
periode fan syk wezen, op 18 oktober fersturven. Dat hij ruste mâg in frede....
Foor de kommende maityd staat d’r ‘n feestlike opening fan de trelerhelling op 't
programma. Hou foor de ankondiging ôns website en Bildtse Post maar in de gaten.
Namens alle bestuursleden wîns ik jim alfast fijne feestdagen toe en alle goeds foor ’t
nije jaar en fansels in goeie gesondhyd!
Brenda van der Zee
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FEEST!
Beatpicknick, of Bietpicknick 2016.
Aangekondigd op posters. Een super
enthousiaste dorpeling, Leopolt, heeft het
voor zijn raam hangen. Hij neemt ook zelf
deel aan dit feest, hij speelt in de
optredende band.
Bietpicknick. Gratis toegang.
Het lijkt prachtig weer, alleen die altijd
krachtige wind uit het westen. Zou het
droog blijven? Een tas met eten gemaakt. Leuk picknick spul. Thermoskannen met
heet en koud drinken. Broodjes uit de oven. Olijven. Smullerij die je thuis niet neemt
op een lunch. We gaan lopend, het is een paar honderd meter verderop, over de dijk
aan de ander kant bij een "boer"man in zijn gras. Het is al aardig vol. Het
concertpodium ziet er professioneel uit, een prachtige schelpachtige overkapping van
doek. Ook een soort overdekte picknickplek is er gemaakt.
De vermeende Andrewsisters zijn voorprogramma. Ze zingen diverse liedjes, waarbij
publiek inspraak heeft via een rad van fortuin. Publiekstrekker is ook de schommel
onder de esdoorn, super boomvriendelijk gemonteerd met oude T-shirts om de tak
tegen schampschade. Er wordt gretig gebruik van gemaakt, er zijn veel kindjes mee.
En anders plonzen ze in het zwembad op het terrein. De vooract loopt af, de dames
kondigen de gelegenheids-blues-band aan en en-passant ook dat zij 100 tosties mee
hebben, ter verkopen per stuk van 1,50 euro AUB! want de vriezer thuis zit vol met
tosties, dus afnemen. Als uw huisgesmeerde krentenbol u de keel uithangt! De band
riedelt het Fryske folksliet, de zangeres zet in. Diep geluid. Zwingt!
HOUHOUHOUHOU. Antieke blues, op deze zonovergoten picknick. De picknickers
klappen. Hier en daar wordt er meegezongen. Bij Harry in het circus is de actie al in
volle gang, er zijn honden en loopeenden. Een jongetje in het publiek glundert: "Dat
is mijn opa!" De hoofdact is jonge hond Wiskey, die over schotjes
en opstellingen schiet als een hinde. BLAFBLAF. Hi j is braaf zegt
de eigenaar en dompteur. De kinderen zitten gespannen en lachen
als de hond zijn kunst goed doet. Harry wil graag een rijtje
vrijwilligers, zoekt wel 5 kinderen. Die moeten gebukt gaan staan,
net als bij bokjespringen. Dat is de hoofdtruc, de hond gaat over de
rij springen. Is er geoefend. Maar de hond heeft heel andere
plannen vandaag. Uiteindelijk gaat hij wel op de kinderrugjes
staan (waar beschermende doeken op zijn gelegd). We klappen.
Harry vraagt een kindje in het publiek om met het buikje vooruit te
gaan lopen. Het kindje snapt zijn bedoeling niet en blijft verlegen staan. Hij krijgt een
lollie, dat bevalt hem beter. De loopeenden komen op en ik snap het bruggetje van het
buikje vooruitlopen. Wat een parmantig stel. De hond is de kudde meester en drijft
samen met de dompteur de roedel over het loopbruggetje! Klappen!
De laatste hond komt ten tonele met een hoed op zijn rug voor de vrijwillige bijdrage
voor de veestapel haar eetlust. Er wordt gul gegeven. Hup naar de schuur met kunst.
Jaap heeft een cursus gegeven, en de cursisten hebben hun werk opgehangen. Grote
canvassen, kleine doeken, super vliegers. Van realistisch tot fantasie en van laten zien
tot te koop. Die zijn even leuk bezig geweest. Daarna is het feestje wat mij betreft
wel klaar. Wat een leuk en gezellig samen zijn daar bij onze "boer"-man op het erf.
Voor herhaling vatbaar, Sita.
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WAT SPEELT ER BINNEN HET STREEKBELANG?

Trailerhelling verbeterd.
We hebben dit voorjaar een melding gekregen dat het
betongedeelte van de trailerhelling te kort is waardoor
de voorwielen van auto’s niet altijd grip hebben.
Daarom hebben we vier betonplaten bij laten plaatsen.
Dit is gecombineerd met de aanleg van twee parkeerplekken voor auto’s-met-trailer
door Gebr. Drijfhout. We willen nog een stevige bank plaatsen (voor picknicken).
Rond Pasen gaan we de helling officieel openen. Omdat Plaatselijk belang Sint
Annaparochie ook een trailerhelling heeft aangelegd, leek het ons leuk om dit met
hun te combineren. Het idee is om een boottocht met barbeque? te organiseren.
Bushokjes moeten blijven?
De gemeente wil de bushokjes verwijderen omdat er geen bus
meer rijdt en er geen budget is voor onderhoud. Wij gaan
proberen om de bushokjes een nieuwe functie te geven en op te
knappen zodat fietsers en wandelaars gebruik kunnen blijven
maken van de hokjes, zie ook stukje elders in dit boekje.
Besturen wordt anders.
Verenigingen (zoals het Streekbelang) lijken niet meer van deze tijd.
Mensen worden niet meer vanzelfsprekend lid en zien het belang er
minder van in.
Bestuursleden zijn steeds lastiger te vinden (ook al omdat iedereen
het vaak al druk heeft). Vanuit Stichting Doarpswurk heeft de gemeente
bijeenkomsten georganiseerd met alle plaatselijke belangen van het Bildt om hierover
te brainstormen.
Doarpswurk legde uit dat mensen tegenwoordig snelle actie willen en niet jarenlang
vergaderen om een idee voor mekaar te krijgen.
De gemeente en alle plaatselijke belangen gaan daarom volgend jaar proberen of het
mogelijk is om, bij een nieuw idee, meteen alle benodigde kennis en het budget bij
elkaar te brengen in een werkgroep. In zo’n werkgroep zitten dan ook bijvoorbeeld
raadsleden of bedrijven met technische know-how.
De werkgroep heeft daarmee goede kennis van technische uitvoerbaarheid,
benodigde vergunningen, subsidiemogelijkheden, inpasbaarheid met andere plannen
die lopen). Vragen en problemen worden hierdoor niet na-elkaar behandeld maar
tegelijkertijd en dit zal tijd schelen. In 2017 zal één of meer ideeën op deze manier
opgepakt worden om te kijken of en hoe dit werkt.
Hebt u ook ideeën voor hoe we het Streekbelang aantrekkelijker kunnen invullen?
Laat het ons weten.
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Waadhoeke, hoe moet dat?
Waadhoeke komt eraan en iedereen snapt dat groter worden als nadeel heeft,
dat overleg lastiger wordt. Waadhoeke heeft inspraakavonden georganiseerd,
waar iedereen zijn ideeën en wensen hierover kon spuien.
Wij hebben aangegeven het Overkoepelend Orgaan (regelmatig overleg van de
gemeente met alle plaatselijke belangen op het Bildt) heel waardevol te vinden en dit
te willen voortzetten.
Afschalen bestuur.
Omdat het steeds meer de bedoeling wordt dat niet het bestuur,
maar de leden (in werkgroepen) zelf plannen uitvoeren en het
bestuur meer een regie-functie krijgt hebben we bedacht, dat het
aantal bestuursleden op termijn van 7 naar 5 kan.
We hebben er momenteel 6.
Molen Zwarte Haan.
Johannes heeft flink publiciteit gegeven aan het plan om de
molen bij Zwarte Haan te herbouwen en niet zonder succes!
Bouwbedrijf Kolthof uit Stiens heeft het plan omarmd. De
status is van „misschien” veranderd in „2018! Dan moet ie
er staan!”.
Uw inbreng.
Streekbelang is er voor iedereen in de Oost- en
Westhoek. Het doel is de leefbaarheid te vergroten voor
jongeren en ouderen en alles wat er tussenin zit.
Daarvoor hebben we uw ideeën nodig. Wat kan er nog bij om de streek mooier,
leuker, interessanter maken? Welke voorzieningen missen we? En kunnen we die,
misschien op een andere manier, invullen? Uw ideeën zijn welkom!
Laat ze ons weten via de contactgegevens op de binnenzijde van de omslag.
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Een goed plan is het halve werk!

Brenda van der Laan

•
•
•
•
•
•
•
•

Interieurarchitectuur
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Verbouw
Bouwaanvraag
Inrichting
Restylen
Styling
Cursussen
3d Ontwerpen
Meubelontwerp

Elkeneen wil wel 'n bitsy omdinken.
At je met de mînsen prate op 'e OuweDyk, dan mâge d’r al gau even in ‘e huus
komme. Je krije dan koffy en ‘n stikky
koek en in deuze tiid in stikky kerststeur
en ok hore je ferhalen hoe mooi at se 't
hier fine en dat de Bildtse taal ‘n arighyd
is en soa goed ferstaanber. At sij 't Frys
hore, dan wort ‘t al wat moeilik en se sille
hur ok niet sa flug bij ‘n Bildtse of ‘n
Frise ferening anslúttte. Se blive in 't krinchy fan Hollâns-pratende femyly en kunde
hangen. ‘t Bildtse lând is mooi, 't donker fan 'e nacht is hier soa swart as roet en de
sterrepracht, der kinne sij niet over út. En ‘t lând het elke keer ândere kleuren, fan
swart, brún, licht groen tot soa geel as ‘t graan en
dan de witte en rooie kleur fan 'e kleurige
irpelblommen.
Aleertiids, froeger dus, waar de Ouwe-Dyk fol
met erbaaiers met ‘n prot kines, klaine winkeltsys
en bedrifys. Die kines gingen na de Westhoek- en
Oasthoekskoal. Dan maakten je feul gauwer
kontakt met de mînsen op 'e Ouwe-Dyk. Fandaag
de dâg is elkeneen thús en gaat met de auto na ‘t
werk. Je swaaie naar ‘n bekinde, maar praat wort
d’r niet meer, spitig. At je dan ‘n feest organisere,
dan komme se niet allegaar der na toe. D’r binne
tefeul ândere dingen, die’t wij doen. Der hewwe
wij nou 't geld ok foor. Gelukkig is d’r gyn Broedertrouw meer norig om ‘n stikky
brood te ferdienen.
Hier ônder een skoalfoto om 1915 hine met ‘n prot mînsen op 't skoalplain. Konnen
sij nander allegaar? Faak wel bij naam en wer 't se weunden. At d’r 100 kines op 'e
foto staan, dan kinne sij de kammeraatsys, wer 't se dichtbij weune en bij in de klas
sitte.
‘t Is feranderd in ândere feesten en die
worre door één alleen organiseerd, soa as
‘Bietpicknick’ en ‘n avenfeest bij
Brenda, ‘t drakyfligen deur Albert op de
seedyk en bij Swarte Haan, met ok
bútttenlânse gasten, ateljee-roetes bij alle
keunstners lâns op 'e Bildtdiken, teneel
fan Sytse, Bildtse Irpelweken,
‘Tweedaags Oogstfeest’ an de
Ouwe-Dyk.
Johannes Rozenga, at ik Bildts skriif, bin ik dan ‘n Bildtkert?
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• Ontwerpen, maken en onderhouden
van websites
• Hosting
• Restyling
• Advisering
• Delphi-programmering
Website:
www.verbi.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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OPROEP VOOR BUSHOKJE-LIEFHEBBERS!
De bushokjes in de Oost- en Westhoek worden niet meer onderhouden en zullen worden
verwijderd door de gemeente. Wij als bestuur vinden dat jammer, het zijn mooie schuil
en rustgelegenheden voor fietsers en wandelaars. We hebben daarom een project
„Multifunctionele bushokjes” bedacht:
1. KUNST
Er wonen en werken veel kunstenaars op de Bildtdijken e.o. Een permanente kunstroute
op de bushokjes laat dat aan iedereen zien. Een creatieve omgeving wordt als
aantrekkelijk ervaren en gaat krimp tegen.
2. HISTORIE / INFO
Onze streek heeft een aansprekende en bijzondere historie. We willen historische foto’s
en streekverhalen laten zien in de bushokjes.
3. SERVICE & INNOVATIE / DUURZAAMHEID
Zon & wind is hier volop, dat kunnen we gebruiken. Smartphones opladen met
zonnepanelen en windmolen op de bushokjes. Laat je fietsaccu opladen met die
tegenwind!
4. OVERLEG / CONTACT
Als je een goed idee hebt voor je buurt, hoe vind je dan snel mede-enthousiastelingen?
We maken een poster en hangen die op op de bushokjes. Bijna iedereen passeert
dagelijks een bushokje, dus iedereen weet ervan.
5. VRIJWILLIGERSWERK
De bushokjes vrij houden van onkruid en afval, melden wanneer er iets niet werkt of
beschadigd is, meedenken over wat er allemaal nog meer kan met bushokjes. Samen
iets opzetten en onderhouden brengt mensen met elkaar in contact en versterkt de
streek.
En nu? (OPROEP!) Het begint met mensen die dit een mooi plan vinden en willen
meedoen om het voor mekaar te krijgen. Ben jij / zijn jullie dat? Neem dan contact op
met email: penningmeester@streekbelangoost-enwesthoek.nl. (Als je je opbouwende
mening of een idee wilt delen is dat natuurlijk ook welkom).
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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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Onderstaand treft u aan, Deel 3 van mijn reisverslag over Indonesia.
Weet u het nog ??? We waren aangekomen in Jawa Tengah ( Midden Jawa ).
We hebben een aantal mooie Wereld Erfgoedzaken bekeken en zijn op de trein gestapt
naar Surabaya. Een treinreis van ca. 6 uur door tamelijk vlak land. Een mooie reis in de
Executive Class van de trein en hebben genoten van de heerlijke soato ayam soep.
( kippensoep ).
We komen aan op het Gubeng stasiun in Surabaya. Hier worden we overspoeld met
verkopers van reizen o.a. naar de Bromo. Een vulkaan waar het de moeite waard is om
de zonsopgang te bekijken. Een busreis van ca. 80 km in de heel vroege ochtend. Een
lange klim en dan sta je op de bergrug met een diepe krater naast je en de reuk van rotte
eieren. Helaas, wolken vandaag dus geen zonsopgang te zien maar we hebben wel de
geneugten gehad om het koud te krijgen. Overigens vind ik de zonsopgang en
ondergang hier op de Dijk veel mooier. Maar ja. het is business.
Surabaya is de 2e stad van Indonesia. Ca. 10 miljoen inwoners en een echte havenstad.
Je ziet er enorm grote vrachtschepen en tankers met de drukte vandien maar ook nog de
authentieke zeilschepen die het vracht- en passagiervervoer tussen Java en de vele
kleine eilandjes verzorgen.
Surabaya heeft de grootste Mall van Indonesia. Verder valt de enorme “SuraMadu “brug
op. Dit is een brug tussen Surabaya en het eiland Madura. Madura heeft niet zoveel te
bieden behoudens de goede massages en de eeuwige vlammen uit de grond. Dat zijn de
vulkaangassen. Madura is heel erg streng Moslim. Na een paar dagen in Surabaya te
zijn geweest gaan we op stap naar Banyuwangi, een havenplaats in het meest oostelijke
deel van Java. Hier vertrekken ook de veerboten naar Gilimanuk op Bali, een afstand
van ca. 7 kilometer. ( Den Helder- Texel ).
We nemen maar de trein hoewel er
honderden bussen rijden. Mijn ervaring is
wel dat het vrijwel allemaal kamikaze
chauffeurs zijn. Maar het gaat allemaal net
goed. De overtocht naar Bali kan ca. 3 uur
duren. Dit heeft te maken dat er te weinig
afmeerplaatsen zijn voor de vele veerboten.
Men moet op zijn beurt wachten en dat doe
je dan door een paar uur rondjes varen in
de zeestraat tussen Java en Bali.
Nu zijn we op Bali en ik verkies de
noordelijke weg. Deze weg gaat naar Lovina en Singaraja. De weg aan de zuidkant gaat
langs de kust naar DenPasar, de hoofdstad van Bali. Bali is ongeveer 160 X 90 km,
heuvelachtig maar ook nog met een aantal vulkanen. Aardbevingen komen regelmatig
voor. Dat geeft wel een heel speciaal gevoel. Ik ga naar Lovina vanwege de rust en ik
heb er vrienden wonen. De toeristische trekpleister hier is het kijken naar de dolfijnen
vanuit prauwen in de vroege ochtend.. Maar het is niet gezegd dat ze er iedere dag zijn.
Altijd weer een gok. In deze omgeving zijn veel leuke bars, restaurantjes ( warungs ) en
goede goedkope hotelletjes. De temperatuur is zeer aangenaam. Verder heeft dit gebied
niet zoveel te bieden. Voor het toeristische op Bali moet je in Zuid Bali, Kuta, zijn. Dus
op pad naar Kuta. Via een zeer mooie weg door de bergen en de wouden gaan we
richting Kuta.
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Onderweg op de hellingen stopplaatsen waar grote apenkolonies zijn.
Pas op want het zijn zakkenrollers eerste klas. Menigeen is daar zijn bril , fototoestel of
handtas kwijtgeraakt. Net over de top van de bergen gaan
we via een dalende weg van ca. 60 km lengte richting Denpasar en Kuta. Deze weg ligt
over de flank van een vulkaan. Deze trip duurt een uur of 4. De wegen zijn niet snel.
Onderweg passeren we diverse markten, met name groenten en fruit en lekkere
hapjes/snacks . Allemaal heel vers.
Aangekomen in Kuta , de toeristenplaats van Bali, heb je het idee dat je in een westerse
plaats bent aangeland. De hoofdstraat is vol met winkels, straatverkopers, restaurants en
bars. In de avond komt de straat tot leven. Met name de Australiers zijn er in grote
getale. Het is ook maar 2 a 3 uur vliegen naar West-Australie. In de zijstraatjes zijn
restaurantjes waar je voor Euro 2 heerlijk kunt eten. Een flesje Bintang Bir kost echter
ook 2 Euro. Kuta heeft een mooi strand dat iedere ochtend voor een deel door de
diverse exploitanten, surfplank verhuurders, masseuses, drankverkopers, foodverkopers,
zonnebrillen/horloge verkopers, etc etc etc etc, wordt aangeveegd. Ook de gemeente
werkt daar aan mee met een soort uien/aardappel rooimachine om zo al het plastic op te
rapen/vegen.
Ik denk dat de overtollige rooimachines van hier met enige aanpassingen daar een goede
functie kunnen vervullen. Dat is overigens ook het geval in Pangandaran ( deel 2 ) waar
het strand bezaaid is met plastic.
Verder is de zonsondergang een spectaculair gezicht, de grote rode bal die in zee
verdwijnt, tenminste als er geen wolken zijn. Om 06.30 in de namiddag loopt het strand
vol om de zonsondergang te zien en om 07.00 uur is het donker. Dan begint het
nachtleven wat uitgebreid voorhanden is in Kuta.. .
Verder heeft Bali zeer mooie Boedistische tempels. Om een paar te noemen, de in zee
gelegen tempel Tanah Lot, Uluwatu wat op een kustrots is gebouwd en nog veel meer
private tempels. Teveel om over te schrijven.
In Kuta/Denpasar bevindt zich ook het
internationale vliegveld van Bali.
De vliegtuigen ook uit veel oosterse landen
komen laag over zee aanvliegen want de
landingsbaan is een eind in zee gebouwd.
Dit is heel mooi vanaf het strand in Kuta te
aanschouwen. Soms gaat het ook wel eens
mis. Verleden jaar kwam een vliegtuig net
voor de landingsbaan in zee terecht. gelukkig
is iedereen er heelhuids uit gekomen.
Beste mensen, we zijn aan het einde van onze reis gekomen. Er is nog zoveel te zien in
Indonesia zodat voor mij iedere reis, al 18 keer, iedere keer weer nieuwigheden heeft.
Iedere keer word je weer verrast.
Zijn er nu mensen die ook eens naar het “Land van Smaragd “willen, die wil ik graag
helpen. Komen vertellen hoe je het en.e.a. op de rit zet.
Ik hoop van harte, dat jullie het wel leuk hebben gevonden, maar ik ben er mij van
bewust, dat ik slechts een heel klein beetje heb verteld.
Met vriendelijke groet, Louis van der Meer.
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ATELIER GOLDENBELD

Altijd al eens iets met je handen willen doen?
Kom dan eens langs bij Atelier Goldenbeld!

Marco Goldenbeld is beeldend kunstenaar en docent, onder zijn leiding hebben al
veel cursisten mooie beelden gemaakt, er wordt serieus en met heel veel plezier
gewerkt. De lessen worden gegeven op dinsdagen (s’morgens, s’middags en
s’avonds)
Voor verder informatie zie www.beeldhouwcursus.info of bel 0518-491920
of mail info@marcogoldenbeld.nl
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Meinte Terpstra
Oudebildtdijk 1198
9075 NR Westhoek (Frl.)
Tel. +31(0)518-491457
Mob. +31(0)6-23937160
www.mtbikes.nl- info@mtbikes.nl
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Een kerstgerecht.
Gekruide aardappels uit de oven. Dit gerecht is ideaal voor
kerst omdat je bijvoorbeeld de dag voor kerst de aardappels
al kunt voorkoken. Dan hoef je op eerste kerstdag alleen nog
maar de aardappels in de oven te schuiven en klaar!
Benodigdheden:
 500 gr. aardappels
 1 flinke theelepel paprikapoeder
 1 theelepel oregano
 1 theelepel tijm
 1 theelepel rozemarijn
 circa 2 eetlepels olijfolie
 1 ui
Schil de aardappels en kook de aardappels een paar minuten voor. Hierdoor hoeven ze
minder lang in de oven. Als je de aardappels de vorige dag hebt voorgekookt verwarm
je de oven voor op 200 graden. Snijd eventueel de aardappels wat kleiner en doe ze
vervolgens in een ovenschaal. Giet de olie over de aardappels en meng alles goed door
elkaar. Verdeel vervolgens de kruiden over de aardappeltjes en hussel alles nogmaals
goed door.

Zet de ovenschaal 30 minuten in de oven. Ondertussen snijd je een ui in halve ringen en
voeg je de ui de laatste 8 minuten toe. Heerlijk bij biefstuk. Voor een grote familie heb
je natuurlijk van alle benodigdheden meer nodig.
Eet smakelijk
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Verkeersveiligheid op de Bildtdijken.
De Oudebildtdijk is in 1505 door 800 arbeiders in één jaar gebouwd als zeewering.
Door de aanleg van de Nieuwe Bildtdijk een eeuw later verloor de Oudebildtdijk zijn
functie en werd het een slaperdijk.
In die tijd hadden ze natuurlijk nooit kunnen bedenken dat beide Bildtdijken
bebouwd zouden worden met huizen en dat er auto’s en trekkers over zouden rijden.
Afgelopen jaar zijn beide dijken aangepakt en aangepast naar te rijden snelheid van
30 en 60 km/uur op de verschillende zones van de dijk.
Door de verschillende functies van de Bildtdijken - woon-werk verkeer, agrarisch
verkeer, recreatieverkeer, doorgaand verkeer - is het echter onmogelijk om iedereen
tevreden te stemmen over de genomen maatregelen. Deze onvrede van een aantal
bewoners kwam naar voren op de gemeentelijke bijeenkomst op 4 oktober in
Oudebildtzijl.
Naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn er nog 2 bijeenkomsten geweest met een
kleine groep bewoners, ondernemers, de gemeente en Veilig Verkeer Nederland
waarin op een positieve manier naar ideeën en oplossingen wordt gezocht om te
proberen weggebruikers zich aan de juiste snelheid te laten houden en rekening met
elkaar te laten houden door positieve gedragsverandering.
Ook zijn er door Veilig Verkeer in samenwerking met een aantal bewoners diverse
snelheidsmetingen gehouden op verschillende plekken op de Oude- en Nieuwe
Bildtdijk. Hieruit blijkt dat er vooral op in de 30 km zones harder wordt gereden dan
toegestaan. De gemiddelde snelheid in deze zones ligt tussen de 52 en 61 km/uur. In
de 60 km/uur zones houden bestuurders zich beter aan de snelheid en wordt er
gemiddeld tussen de 60 en 65 km gereden, met uitschieters boven de 80 km/uur, ten
tijde van de metingen.
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Bildtse Stroom voor een prikkie!

Energie Coöperatie Bildtse Stroom wil samen met u
gemeente het Bildt verduurzamen en uw
energierekeningen naar beneden brengen. Dit doen wij
door duurzame MienskipsEnergie op te
wekken. MienskipsEnergie is:
- Lokaal en duurzaam opgewekte energie
- Met draagvlak van de bewoners
- Waarbij de leden meebeslissen waaraan de
opbrengsten worden besteed
- En de energiekosten dalen
Wat is Zeven Bildtse Zonnedaken?
In totaal plaatst de coöperatie 1400 zonnepanelen verspreid over de zeven
dorpskernen op het Bildt. Elke dorpskern krijgt bij voldoende aanmeldingen
een eigen zonnedak van 200 zonnepanelen. Momenteel zijn wij in gesprek
met een aantal dak eigenaren. Inwoners van de Oost- en Westhoek kunnen
zoals het nu staat deelnemen aan een tweetal daken:
Minne Meyer
K.L. de Vriesstraat 2 Sint-Jacobiparochie
Marten Marra
Kadal 59
Sint-Jacobiparochie
Heeft u een dak of weet u een iemand met een geschikt dak in de Oost- en
Westhoek? U kunt dan natuurlijk altijd contact met ons opnemen via
info@bildtsestroom.nl of op vrijdagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur
langskomen bij ons loket aan de Dordtsestraat 47a in Sint Annaparochie.
Hoe doet u mee?
U kunt één of meerdere zonnepanelen kopen van de coöperatie in de vorm
van zoncertificaten. Door uw deelname wordt dan duurzame energie
opgewekt en u ontvangt de komende 15 jaar, korting op uw energierekening.
De verwachte besparing?
1) Voor één zoncertificaat betaalt u eenmalig €99,2) De verwachte besparing per jaar per zoncertificaat is €12,-*
3) Na 15 jaar is de verwachte besparing per zoncertificaat €180,(*In ruil voor uw deelname krijgt u een verwachte korting
van €29,50 per jaar op uw energierekening. U betaalt
daarnaast €17,50 contributie/jaar/zoncertificaat, hiervan
worden de investeringskosten betaald. €29,50 - €17,50 =
€12,- besparing per zonnepaneel per jaar).
Gaat u samen met Bildtse Stroom voor duurzame
MienskipsEnergie op het Bildt?
Kijk voor het project op www.mienskipsenergie.nl of in
onze informatiefolder verspreid met de Bildtse Post!
Meer tijdens de jaarvergadering van het Streekbelang Oost- en Westhoek.
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De Fazant.
In onze Bildse wilde dieren serie, dit keer het leven van
Tot de onderfamilie der Phasianinae behoren, behalve
de “echte” fazanten, ook de pauw en de kip.
De bekendste – over de hele wereld en ook in Nederland
verspreide – vertegenwoordiger van deze groep is de
jacht- of edelfazant Phasianus colchicus.Vele honderden
jaren voor het begin van onze jaartelling werden in
Griekenland al fazanten gefokt.
De Romeinen verspreidden het dier verder en na de val van het Romeinse rijk namen
kloosters en vorstenhoven dit over. De in Europa levende dieren zijn kruisingen tussen
minstens vier ondersoorten, afkomstig uit gebieden die zich uitstrekken van de
Kaukasus via China tot in Japan. Er zijn hanen met een zwarte hals, naast ringfazanten
met een witte halsring, isabelkleurige witvleugel-fazanten naast zeer donkere
tenebrosusfazanten; exemplaren met een goudkleurige buik uit de Kaukasus naast
olijfgroene uit China; grote en winterharde dieren uit Mongolië naast bronskleurige en
blauwe uit Japan.
Hierdoor lijkt welhaast geen fazantenhaan op de andere, en zijn ze allemaal individueel
te herkennen.De hanen hebben een uit achttien pennen bestaande staart met enkele
opvallend grote veren, om in de baltstijd mee te pronken. De naakte huid van kop en
hals zwelt dan op en vormt felrode hanenkammen, lellen en “rozen”. Aan de achterzijde
van de kop heeft de haan twee pluimen en aan zijn poten sporen. Bij jonge hanen zijn
deze klein, bij overjarige soms vervaarlijk groot. Hennen hebben de -tijdens het broeden
zo belangrijke – bruine schutkleur.De aanwezigheid van fazanten hangt nauw samen
met de aanwezigheid van dekking, rust, voedsel en vooral water. De fazant is een
standvogel van half open en besloten landschappen. Verruigde terreinen en
grienden( een vochtige akker waarop wilgenhout wordt verbouwd) vormen een ideale
leefomgeving.
In landbouwgebieden met enige variatie en dekking komen ook redelijke dichtheden
voor. De fazant heeft een zeer brede verspreiding en is in Nederland een talrijke
broedvogel. Alleen in uitgestrekte graslandgebieden en droge zandgronden komt bij
weinig of niet voor. Fazanten zijn echte loopvogels. Ze kunnen zich razendsnel in alle
richtingen verplaatsen. Bovendien verstaan ze de kunst om ongezien tussen de
begroeiing weg te sluipen. Een normaal zeer opvallende fazantenhaan is in staat om als
een slang tussen graspollen door weg te kruipen. Op het moment dat ze op de wieken
gaan gebeurt dat in een snelle, “roffelende” vlucht, haast altijd voor de wind. De hanen
maken hierbij meestal een luid kakelend misbaar. Soms laten ze zich na een korte vlucht
als een steen weer in de dekking vallen. Dat gebeurt ook als ze gaan overnachten op
grasland. Fazanten roesten op boomtakken, maar ook regelmatig op de grond, waar ze
zich haast onvindbaar kunnen wegdrukken. De fazant is een alleseter. Op het menu
staan zaden (granen), delen van planten, dierlijke eiwitten zoals; insecten, slakken en
allerlei ander dierlijk materiaal. Het voedsel wordt voor verteerd in een krop. Een fazant
heeft ook veel water nodig vooral in de droge periodes en wel tot 1,5 liter per dag. Met
de krachtige poten, sporen en snavel wordt de bodem losgemaakt om bij ondergrondse
plantendelen te komen of om bodemdieren te voorschijn te brengen. Vooral in de
winterperiode kunnen ze zo goed overleven. Foerageren gebeurt ’s ochtends en ‘s
avonds, vaak in groepen in het open veld.
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Fazanten broeden graag in houtsingels en ruigtes naast akker- en weidepercelen. Pollen
brandnetel en bramen bieden een perfecte schuilplaats en houden ongewenste bezoekers
vaak op eerbiedige afstand. Alhoewel een fazant niet gauw van het nest vlucht, zal
verstoring door o.m. huisdieren als loslopende honden en katten de hen er uiteindelijk
van weerhouden om de broedperiode af te maken. Een vast op het nest zittende hen kan
ook gemakkelijk door een vos worden gepakt. Gaat een nest in zijn geheel verloren door
bijvoorbeeld de weersomstandigheden of uitmaaien, dan zal de hen vaak nog een nieuw
legsel produceren, maar dit gebeurt niet meer als ze al kuikens heeft gehad.
In maart,april en mei bakent de haan kraaiend zijn territorium af. Het meet ongeveer
400 bij 400 meter, met een overlapping door andere hanen. Concurrenten worden
verjaagd. Een haan bezit een of meerdere hennen, die hij met zachte geluiden begeleidt.
De hennen herkennen hun haan aan zijn roep. De haan biedt de hen voedsel aan en
benadert haar vervolgens met een slepende vleugel en schuddende staart. Hierbij maakt
hij met gesloten snavel sissende geluiden. Vervolgens
paart hij met de hen.Het leggen begint eind april. Het
nest is een ongeveer 18 cm breed en 7 cm diep kuiltje,
bekleed met grashalmen en veertjes. Het ligt in een
grashoop of onder een struik. Een legsel telt tot 14
eieren. Er is geen tweede leg, maar bij verlies wordt de
eerste leg wel vervangen. De kuikens komen na 23
dagen tegelijk uit. Ze kunnen op hun twaalfde dag al
aardig vliegen. De hen verlaat de jongen als deze half
volwassen zijn. Zij is een vrij slechte moeder, die rustig
doorscharrelt als een deel van haar kroost achterblijft. De haan heeft dan allang elke
belangstelling verloren; in juni gaat hij ruien.
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Winter kleurenplaat
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