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Beste leden,
't Eand fan 2017 nadert met rasse schreden, soa ok 't eand fan ’t Bildt as selsstandige gemeente.
Krekt wat menigeen heel slim betreurd.
Wij gaan feerder as gemeente Waddenhoek. Al hoe begroatlik at 't is, wij motte foorút sien.
D’r sille wat dingen ferandere, sommige dingen worre beter, ândere minder. Streekbelang Oost
en Westhoek bliift in ider gefal bestaan krekt as de ândere dorpsbelangen.
De 4 mei herdinking sil in deselde form bestaan blive as in de ôflopene jaren.
In de toekomst sil d’r anstuurd worre op 'n ândere menier fan partisiperen in de samenleving.
Metnander de skouders d’r ônder om ’t hier leefbaar te houwen.
Inisjativen die’t de leefbaarhyd fergroate en in stand houwe worre fan harte begroet.
Dat kin tegaar met streekbelang, maar ok onôfhanklik fan 't streekbelang.
't Nije besturen hyt dat. Inisjatyf-nimmers fersamele mînsen, die't 'n inisjatyf ôndersteune en
perbere sels dut foornander te krijen. Streekbelang kin hier 'n rôl in speule, omdat de linen na
de gemeenteraad soms wat korter binne, maar dat hoeft niet persee. Wat en hoe’t de rôl fan
streekbelang worre sil in de toekomst, dat hangt ok fan jim as leden ôf. Wat ferwachte jim fan
streekbelang en hoe kin streekbelang jim belangen soa goed as mooglik behartige.
Dut binne soa maar even wat gedachtes, die't bij mij opkomme nou’t ik 't foorwoord an 't tipen
bin.
De streekfizy is ok soa goed as klaar en sil feerderop in deuze Op 'e Rolling presinteerd worre.
Wij hewwe as bestuur weer ôns best deen om deuze winter Op 'e Rolling weer goed fuld te
krijen. Kinke, ôns siktaris, het thús 't argyf fan eerdere Op 'e Rollings. Onder ânderen fan 't
allereerste eksimplaar. Wij sille hier soa nou en dan wat fan publisere. D’r staan leuke,
nesgierige dingen in en foor de ouwere leden ônder ôns ok feul herkinbers.
Feerder worde d’r al 'n tippy oplicht over 't evenement Westhoek Búttendyks wat 'n mooi
spektakel beloofd te worrenn.
'n Lekker recept foor Korsttyd útteraard en ok de faste bijdrage fan Tineke Lootsma over wat
foor wild at d’r hier soa al op 't Bildtse lând ronddwaalt en dat is nag ferrassend feul!
Rest mij jim allegaar feul leesplezier toe te winsen en alfast hele fijne feestdagen.
Foor 't nije jaar feul goeds!
Namens het bestuur fan 't Streekbelang Brenda van der Zee.

Winter.
Ouwedyk in wintertooi,
och wat is ôns Bildt dochs mooi.
Flokkys fâle overal,
en soa stil, ’t gaat niet mâl.
De sneeboi is al weer ferbij,
even wit en kines blij.
’t Sontsy straalt weer in ‘e lucht,
even stil, ’t waar maar ’n sucht.
Bauky
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WAT SPEELT ER BINNEN HET STREEKBELANG?

1. Voor contant betalende leden: verhoging contributie.
Per 2018 zal de contributie voor contant betalende leden verhoogd worden van 7 naar 8 euro.
Dit vanwege de kosten die het ophalen en verwerken van contant geld met zich mee brengt.
Wilt u dit niet?
Betaal dan via uw bank:
Maak 7 euro aan rekeningnummer: NL51 RABO 0139 8583 93 t.n.v. Streekbelang
Oost- en Westhoek o.v.v. „Contributie” en uw adres.
2. Jaarvergadering donderdag 8 maart 2018.
Wordt dit keer gehouden bij Gaya Indonesia.

3. Súdwester-project.
Toegezegd: Schenking Bildtsche Stichting, Bildtse
Belangen en Fryske Gea.
Nog in aanvraag: Iepen Mienskip Fûns, Stichting
Juckema Sideriusfonds en Van Heloma Stichting.

4. Volg Streekbelang Oost- en Westhoek op Facebook.
Het adres is www.facebook.com/OostenWesthoek
Als aanvulling op de Op 'e Rolling en de website is er nu ook een facebookpagina
met het laatste nieuws (maar ook nieuws uit de oude doos, mooie foto's en andere
wetenswaardigheden).
Contact opnemen met het bestuur kan, een simpele druk op de Email-knop of via een bericht
schrijven (chat).
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Verbouw
Bouwaanvraag
Inrichting
Restylen
Styling
Cursussen
3d Ontwerpen
Meubelontwerp

Brenda van der Laan
Interieurarchitectuur
http://www.brendavanderlaan.nl/
Wij werken van binnen naar buiten!
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Een sinterklaasgedicht van december 1979 door Jan de Beer.

Sunterklaas
Wat met Sunterklaas ferandert
Niet die pakkies geverij
Want ut geven in ’t ontvangen
Baide maakt ut je weer blij
Eén keer kreeg ik in mien leven
Op Sunterklaas een groot geskink
In ik bin nag altied dankber
At ik an die tied weer dink
In hoe mot ik nou fertelle
Wat dat groot geskink wel waar
’t Waar geskikt foor heel feul saken
In ut ston ok altied klaar.
Ut waar handug ut waar redsum
’t Bleef mij heel mien leven trouw
In nou kin jim ’t fast wel rade
Dat geskink dat waar mien ……..frouw
Wat he wij ok met ons kienders
Faak ut Sunterklaasfeest fierd
Pakkies make in ferstoppe
Wat he wij al niet fersierd
In al is de jeugd ut huus ut
Sunterklaas komt nag elk jaar
Met speculaasies of een letter
In wij fiere ’t nou tegaar.
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Kulturele hoofdsted Lúwt 2018.
Ankommend jaar is 'n
arich jaar, ok op 't Bildt
gaat soawat niet
ongemurken foorbij.
WestHoekBúttenDyks.
Earappelweken,
koierroute, môlnroute.
Overal kinne je aan
metdoen en in Friesland
eveneminten besoeke.
't Spektakel KH2018
maakte en maakt feul in
de minsen los. Se wille
der allegaar aan metdoen.
It moaie dêrfan is it sien en werken aan dit evenemint.
Alle ferhalen in de kranten over te min geld, nadere bestuurders, terugtrekken fan metdoeners is
dan weest en hewwe wy 't niet meer over.
Doch gaan de seisoenen gewoan deur: winter, lente, seumer, herst en weer winter.
Wat het dat met de West- en Oosthoek te krijen, sille jimme ôffrage.
Niet allinich rije de boeren met de groate trekkers en mesines over de dyk, maar der komme
optochten, besichtingen, lopers, koierders, fytsers. Drukte genoch.
Sal ik myn hús ekstra stutte mutte? Set in elk gefal myn bankje bútten, waar dan fermoeide
langskommers even op sitte kinne. 't Langskommend ferkeer foele. Geniete fan 't útsicht nag
Sint,-Jabik. De weermte fan de son en de altyd waaiende wind.

Foorlopig Programma WHBD2018, 6, 7, 8 en 9 septimber.
 Spektakulère opening op ‘e dyk.
 Mezyktheater Westhoekbúttendyks, skreven en regiseerd deur Pieta Machiela, (kontakt
Wetterskip/ Fryske Gea/ Provînsy) Bauky Luinstra
 Reüny foor inweuners/ oud-inweuners fan St.-Jabik, Ouwedyk- Oast- en Westhoek, Bote
Draaisma
 Optredens Bildtse- en andere bekinde artysten, JacPop
 Tintoanstelling Groate Kerk: ’t Hoeden en noeden in woord en beeld fan ôns aigen
Bildtse kultuur’:
Metwerking van Bildtse kunstenaars, o.a. de ‘maquette’ kûnstwerk Henk Rusman /
Bestuur Groate Kerk / Brenda v.d. Zee
 Projekt skoalkines: Gedichten/ tekenings: ’t Bildt, hoe sien jim dat.
 Ouwe dorpsfilms, foto’s en gedichten (fan skoalkines) in ‘t Jabikshuus met metwerken
fan BildtsDocumentatieSintrum (BDS)
 Nostalgise ‘Dorps- en Streekkoier’ (dorpswandeling), foto’s BDS, Plaatslik en
Streekbelang St.-Jabik – Ouwedyk: besondere gebouwen en ouwe foto’s, roete,
eandpunt Fijfskaar-demonstrasys.
 Kooitsytipel-wedstryd?
 Loop om ’t (ouwe) Bildt, 42 km, SV Friesland, idee Leendert Ferwerda, de Bildtse
marathon
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Estafetteloop, organisasy SV Friesland
Simultaanwedstryd Emanuel Lasker
Demonstrasy Jeu de Boule: Jeu de Bouleklup
Motorrit: o.a. Oene Krist
Fototintoanstelling Spitsroeden, Ouwedyk, foto’s BDS
Nostalgise ‘Markt’, bedriveterrain Meijer Metal
Kampioenskap Aalroken om ’t beste Bildtse Aaltsy: de Bildtse Aalrokers
Besichtiging Meijer Metal BV en ‘t Motorenmuseum
Besichtiging Cars, Coins en Cola, Ouwedyk, Oldtimers
OTMV en AVRON: demonstrasy ploegen fan oud na nij: o.a. Klaas Dijkstra
Ouwe gewasseninfo Piet Hoekstra
Beelden in graides lâns de Ouwedyk (idee Bildtse Irpelweken) Piet Hoekstra / Bauky
Luinstra
 Sloffermet, terrain kefee de Oasthoek
 Spektakulère slútting van WHBD2018 met ‘Drakespektakel’

foto Brenda, Facebook: Albert

De “Swarte Haan” molen.
Er is op 6 november 2017 opnieuw een
subsidie aanvraag ingediend bij het
Waddenfonds.
Dit is een herkansing om toch subsidie
te krijgen. Het Waddenfonds heeft nog
2,4 miljoen euro om te verdelen.
De stichting “swartehaan” heeft een
opdracht gegeven aan Douwe Gerlof
Heeringa om nieuwe beschrijving te
maken. Dat heeft Douwe Gerlof
gemaakt. De stichting heeft dat weer
ingediend. Nu is het afwachten of we
subsidie bij het Waddenfonds krijgen.
Wij verwachten de uitslag in maart
2018.
Johannes Rozenga, voorzitter stichting swartehaan.
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• Ontwerpen, maken en
onderhouden van websites
• Hosting
• Restyling
• Advisering
• Delphi-programmering
Website:
www.verbi.nl
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Kerst pavlova krans

-Een nagerecht -20 min+100min oventijd -6 tot 8 personen.
Dit dessert van meringue en rood fruit is echt het spektakel stuk tijdens de kerst
Ingredienten
4 eiwitten
220 gr suiker
1 theelepel maïzena
Topping:
250 ml slagroom
1 zakje klopfix
1 eetlepel suiker
Rood fruit zoals cranberry's, aalbessen, frambozen, granaatappelpitten
Poedersuiker
Muntblaadjes
Materialen
Bakplaat met bakpapier
Groot en klein bord
Mixer
Bereiding
Verwarm de oven op 130 graden. Doe de eiwitten met de suiker en maïzena in een klom en
klop helemaal stijf. Je moet de kom op de kop kunnen houden zonder dat er iets uit valt. Leg
het grote bord op de bakplaat en teken er met een potlood een lijn langs. Leg het kleine bordje
in het midden en teken ook hierlangs een lijn. Schep hoopjes van het eiwit binnen de cirkels.
Druk op het laatst met een lepel de bovenzijde iets plat zodat straks de slagroom hier mooi op
kan komen. Bak de krans 10 minuten in de oven en verlaag daarna de temperatuur op 110
graden. Bak de kans nog 90 minuten in de oven en laat hem daarna 20 minuten met gesloten
deur afkoelen en daarna nogmaals 20 minuten met de ovendeur op een kier. Hierdoor zakt hij
minder snel in.
Laat de pavlova daarna helemaal afkoelen. Klop de slagroom met suiker en klopfix stijf.
Verdeel de slagroom op de bovenzijde van de meringue krans. Verdeel het fruit en de
muntblaadjes er mooi over en bestuif met poedersuiker.
Wacht niet te lang met het serveren anders bestaat de kans dat het schuim zacht wordt door de
slagroom. Het is daarom ook niet aan te raden om pavlova krans een dag van te voren te maken.
Wel kun je het eiwit alvast bakken en de volgende dag, voor het serveren, de slagroom er op
doen.
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De Spitsroeden vernieuwd.
De Spitsroeden is hèt dorpshuis en verenigingsgebouw van Oost- en Westhoek, de Kadal en
Zwarte Haan.
U kunt er niet alleen terecht voor kinderactiviteiten, soos-activiteiten, zoals biljarten en
klaverjassen, maar ook voor leuke workshops. Daarnaast wordt het gebouw nog verhuurd voor
vergaderingen en feestelijke gebeurtenissen.
Ook de gemeente maakt gebruik van ons gebouw voor bijeenkomsten, voorlichtingsavonden en
het stemmen. Deze winter zal ook De Iest, de soos van Sint Jacobiparochie, gebruik maken van
de Spitsroeden omdat hun eigen locatie verbouwd zal worden. Het is duidelijk dat de
Spitsroeden een belangrijke sociale functie heeft in onze omgeving en daarom doen wij er alles
aan om het gebouw voor u en voor ons in stand te houden.
Wij zien u graag in de SPITSROEDEN!
Jaarvergadering Spitsroeden
De jaarvergadering van dit seizoen staat gepland op vrijdag 11 mei 2018
om 20.00 uur.
Het bestuur bestaat uit:
Wiebren Steensma
Klaas Struiksma
Pascal Mast
Henk vd Weij

voorz.
penn.
alg. lid
alg. lid

Tel. 491656
Tel. 491002
Tel. 06-20800552
Tel. 491005

Bankrekeningnummer: NL38RABO 0132
1592 52 t.n.v. Vereniging de Spitsroeden
Mail: spitsroeden@hotmail.com
Nu ook op facebook
3 juni 2017 was klusdag.
Opknappen van de Spitsroeden.
Afgelopen zomer hebben we veel werk verzet
om het gebouw een nieuw
interieur te geven. Dit is de oproep die wij
vooraf op Facebook hebben gedaan voor
vrijwilligers.
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En gelukkig kwamen er veel mensen op af om te helpen op 3 juni.

Als dank werd iedereen na afloop een hapje en drankje
aangeboden, heel gezellig!
Wij hebben een nieuwe vloer rondom de biljarttafels
gelegd en de wanden en kozijnen zijn geschilderd. Het
gedateerde keukenblokje is gesloopt en vervangen door
een heuse bar en mooie kasten. De verbleekte gordijnen
zijn vervangen door mooie nieuwe in-betweens en er is
een beamer/whiteboard opgehangen voor presentaties e.d.
De prachtige nieuwe gordijnen hebben wij kunnen
aanschaffen en impregneren door een gulle financiële
bijdrage van Streekbelang Oost- en Westhoek. Hiervoor zijn wij hen uiteraard zeer dankbaar.
Zo houden we samen onze buurt levendig.
Het toiletgedeelte is opgefrist en geverfd en er is een nieuwe wastafel met zeepdispenser
opgehangen. Buitenom is alles schoongemaakt en zo kan het gebouw weer een flinke tijd
vooruit. Wij zijn zeer tevreden over het resultaat en mocht u de boel even willen komen
bekijken dan kan dat natuurlijk.

Zo ziet de opgeknapte zaal eruit. Dit is allemaal mogelijk gemaakt door financiële bijdragen
van enkele sponsoren, Streekbelang Oost-en Westhoek en grote inzet van veel vrijwilligers.
Voortbestaan Spitsroeden
Wilt u met ons er voor zorgen dat de Spitsroeden blijft bestaan steun ons dan door lid of
donateur te worden. Nieuwe sponsoren zijn natuurlijk ook van harte welkom! U kunt zich
aanmelden bij het bestuur of door binnen te lopen tijdens een activiteit.
Huur gebouw De Spitsroeden:
-Voor leden:
-Voor niet leden:

€ 15,- per dagdeel.
€ 25,- per dagdeel.
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(Bij verhuur geldt altijd een waarborgsom van € 50,-.)
Consumpties bij activiteiten:
Koffie/Thee
€0,50
Frisdrank
€0,50
Bier
€1,Mix-drank
€1,
Gevulde koek
€0,50
Appelkoek
€0,50
Wilt u meer informatie of wilt u de Spitsroeden huren?
Neem dan contact op met:
Klaas Struiksma telnr. 0518-491002
Henk v/d Weij telnr. 0518-491005
De activiteiten van dit seizoen zijn o.a.:
*Biljarten op zondagmiddag voor leden.
*Competitie Biljarten voor leden.
*SNERTPARTIJ op zaterdag 10 maart 2018
*Bakje biljarten op zaterdag 4 november 2017 en 7 april 2018
Wil je een gezellig avondje uit? Geef je dan op. Je hoeft hiervoor geen biljart-ervaring te
hebben. Het enige wat je mee moet nemen is kleingeld.
Inleg € 0,20. Muziek € 0,10. Nieuwsgierig? De spelregels worden je aan het begin van de
avond uitgelegd. De winnaar krijgt de inhoud van de pot (het kleingeld boven op het bakje)
*Klaverjassen op zondagmiddag
*Workshop Handletteren door Boukje van der Weit
*Kinderactiviteiten
*Zaterdagmiddag 3 maart 2018 KINDERBINGO
*Workshop TUNISCH HAKEN
En als gezellige afsluiting van het seizoen:
Zondag 31 maart 2018
PAASLUNCH
met paaseieren zoeken.
Voor jong en oud!

U bent van harte welkom in de Spitsroeden bij onze activiteiten.
Kijk ook in ons programmaboekje, wat huis aan huis verspreid is, voor data, aanvangstijden en
kosten.
Wij zijn open tijdens het winterseizoen van 1 oktober tot 1 april.

Oudebildtdijk 904. St.-Jacobiparochie.
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Sorteren
Wat doet een akkerbouwer in de winter, na een drukke oogstperiode en daarna een tijd waarin
akkerbouwers het land weer ploegen en inzaaien lijkt het net of ze in een soort winterslaap zijn
beland. Af toe rijden er vrachtwagens het erf op en af, hier kunnen suikerbieten in zitten maar
nog vaker aardappelen.
De meeste akkerbouwers binnen onze streek telen pootaardappelen, deze worden in de winter
verwerkt. Dit gebeurd vaak in de loodsen waar dan een zogeheten sorteerinstallatie staat, deze
machines sorteren de eerder geoogste aardappelen uit elkaar in verschillende maten.
De handel in aardappelen gaat in vierkantsmaten, in de sorteermachine zitten zeven met
verschillende vierkantsmaten. Als een aardappel niet door een vierkant past van een bepaalde
maat gaat die door naar de volgende maat, totdat deze niet verder kan, dan hoort het bij een
bepaalde maat (tussen 35 mm en 45 mm).
Na het sorteren worden de aardappelen nog beoordeeld op gebreken of beschadiging, deze
worden dan uit de partij gehaald. Als de keurmeester van de Nederlandse Algemene
Keuringsdienst dan ook tevreden is over de kwaliteit van de partij kunnen de aardappelen
afgeleverd worden.
Het afleveren gebeurd in zakken van 25 kg, 50 kg, “big-bags” van 1250 kg of los op een
vrachtwagen, maar net wat de bestemming is. De meeste aardappelen uit onze regio gaan per
schip naar Noord-Afrika, daar worden ze weer nageteeld en vervolgens geconsumeerd.

Voorbeeld van een sorteerinstallatie bij akkerbouwbedrijf de Jong
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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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Streekvisie
Streekbelang Oost- en Westhoek Maart 2017
Vernieuwde Streekvisie versie 2018-2020
Voorwoord
De Dorpsvisie c.q. Streekvisie voor de Oudebildtdijk, vanaf huisnummer
1229 (Westhoek) tot en met 504 (Oosthoek)
Deze Streekvisie is in eerste instantie mede tot stand gekomen in overleg
met de bewoners. Ons doel hiermee is een ieder te laten inzien, dat de
Oudebildtdijk “uniek” is als:
– zeekering, – woongebied en de – langste straat van Nederland
Daarbij vinden wij het belangrijk dat het open en eigenzinnig karakter van
de dijk behouden blijft en we willen de leefbaarheid en bedrijvigheid
bevorderen en in stand houden.
Kunstwerken:
Poerdersramp monument, Bank bij de Westhoek zeedijk, Golf van Onrust, Waarschuwing
verkeer spandoeken, Trailerhelling, Molenborden.
Recreatie
Recreatie en toerisme worden in gemeente het Bildt als mogelijkheden gezien om
werkgelegenheid te scheppen en het beleid is erop gericht toerisme te bevorderen.
Hierbij wordt vooral gedacht aan rustzoekers en natuurliefhebbers.
Bestaande voorzieningen betreffende recreatie zijn:
 Vissteigers aan de Koudevaart
 Fietspad Koudevaart
 Trailer-helling
 Het Jabikspaad
 De Griene Dyk
 Om het toerisme rond de Oudebildtdijk te bevorderen is het gewenst dat de bestaande wateren
bevaarbaar worden gemaakt en op elkaar aansluiten.
Om tijdens fiets- of wandeltochten te kunnen pauzeren en
genieten van de omgeving lijkt het ons wenselijk op
verschillende plaatsen langs de routes picknickplaatsen aan te
leggen.
Concrete aanbeveling:
 Aandacht besteed wordt aan het bevorderen van dagrecreatie.
 Aanleg van bovengenoemde vaarroute en een haven.
 Aanleg van fiets-, wandel- en ruiterpaden.
Vrijetijdsbesteding en vrijwilligers.
Er zijn verschillende bloeiende verenigingen die op diverse locaties hun activiteiten ontplooien.
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Jaarlijkse evenementen.
Aan de dijk worden twee jaarlijks evenementen georganiseerd;
- Ouwedykster oogstmarkt {twee jaarlijks}
- Wedstrijd kooitjetipelen en kaatsen.
Concrete aanbeveling:
Besturen van deze verenigingen steunen.
Sport en vrije tijdsbesteding.
Aan de Oudebildtdijk is een sportveld gelegen welke
gebruikt wordt door de Kaats- en Kooitjetipelen vereniging.
Het stimuleren van kaatsen maar vooral het kooitjetipelen
vinden we belangrijk. Deze laatste sport wordt alleen nog
maar aan de Oudebildtdijk beoefend.
Verkeersveiligheid op de dijk.
In 2016 is de aanpassing van de weg over de Oudebildtdijk uitgevoerd.
Samenvatting doelen Streekvisie:
• Het bieden van goede randvoorwaarden en ontwikkeling voor de agrarische sector
• Geen mogelijkheid bieden tot glastuinbouw
• Geen windturbines
• Het karakteristieke van het Bildtse landschap
behouden
• Rekening houden met bouwstijl overige
bebouwing
• Bij nieuw te bouwen woning, grootte van een
ééngezinswoning mogelijk maken
• Bij nieuwbouw aanleg parkeergelegenheid op
eigen terrein stimuleren
• Renovatieplan om traditionele bebouwing te
behouden
• Blijvende aandacht verkeers-maatregelen op de
Oudebildtdijk voor verkeersveiligheid
• Aandacht besteden aan het bevorderen van
dagrecreatie.
• Aanleg van fiets-, wandel- en ruiterpaden.
• Sportaccommodaties bevorderen
• Besturen van verenigingen steunen
Hoe gaan we verder?
Er ligt nu weer een Streekplan klaar om uit te voeren.
Hieruit zullen dan ook verdere ontwikkelingen moeten komen.
Bovendien wil het Streekbelang elk jaar, tijdens de jaarvergadering met de leden, overleggen
hoe het nu staat met de verdere ontwikkeling en uitvoering van bovengenoemde plannen.
Ook zal er tijdens deze vergaderingen ruimte zijn om nieuwe ideeën aan te dragen, indien nodig
zal er geprobeerd worden aparte commissies te vormen.
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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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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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50 jarig jubileum Streekbelang Oost- en Westhoek.
Het 50 jarig jubileum is flink gevierd in 2010 met een programma van 14.30 tot in de ver in de
avond met spijkerbroekhangen, katkneppelen, kinderentertainment, een echte Revú en een
toneelstuk en muziek. Deze DVD’s zijn toen verkocht voor € 17,50.

En wat doen wij met 60-jarig jubileum in 2020?

Westhoek en Oasthoek streky.
Wat hew ik met dut streky? Ja, ik weun der nou 10 jaar, dat is al 'n hut. Tien keer de irpels der
út en in 't foorjaar de poaters d’r weer in. Mot 'n mooi streky weze, âns waar ik hier niet komme
te weune en ok nag bleven. Dr binne weer ândere mînsen kommen op ôns streky. Mînsen binne
sturven. Melvin is nou boer op de Houtsma-plaats. Ik bliif der om irpels te kopen. ‘t Sil wel de
deselde kwaliteit weze as bij syn hait of meskien wel beter. De boeren binne teugenworig feul
beter oplaid, Middel- en Hogere Landbou Skoal hewwe se deen. Der binne boeren bij die't foor
ingenieur studeerd hewwe, geleerde mînsen.
Met de môln wil 't niet soa opskiete, weer 'n heel ferhaal make foor die ferrekte subsidy. Kon ik
't maar sels betale, dan had hij d’r al staan. Ik bin 'n armoedsaaier, dat ik mot bij ânderen
ankloppen. Allenig de jaren gaan soa hard ferbij at men wat doet, dus mot ‘t hier wel in mooie
dyk en ’n mooi streky weze.
Gelukkig is de snelheid op de Ouwe-Dyk d’r arig bij de minsen in del sakt. D’r is minder
ferkeer en al 'n prot houwe hur an de snelhyd fan 60 en 30 km in 't uur. Se sille wel motte at se
al 'n boete fan 230 en/of 360 euro
kregen hewwe. De plisy kontroleerd
weet hoe faak op dut streky.
‘t Kommende jaar set ik myn banky
foor 't stek, kinne se útruste as se te
hard rije. O, dat banky is foor
KH2018 skreef Brenda, nou ok goed.
Die mînsen sille ok wel útruste wille,
want 't wort 'n drok jaar.
Johannes, de rest kinne jimme der sels bij dinke.
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Meinte Terpstra
Oudebildtdijk 1198
9075 NR Westhoek (Frl.)
Tel. +31(0)518-491457
Mob. +31(0)6-23937160
www.mtbikes.nl info@mtbikes.nl
www.facebook.com/meinte.terpstra
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Het Ree

Reegeit en reebok
Veel mensen noemen een ree een hert. Maar herten komen in het Bildt in het wild niet voor.
Reeën en herten zijn wel familie van elkaar. Een hert is veel groter dan een ree en de mannelijk
dieren hebben een groot gewei met vertakkingen terwijl het mannelijke ree een bescheiden
geweitje heeft.
Het ree heeft een zandgele tot roodbruine vacht in de zomer die in de herfst langer wordt en
verkleurt tot grijsbruin. Af en toe komen er een zwarte of witte exemplaren voor. De keel is
lichter van kleur en het achterwerk is witgeel wat in de winter het duidelijkst zichtbaar is. Deze
vlek wordt spiegel genoemd en door het ontbreken van een staart bij reeën is deze zeer
opvallend. Kalveren hebben donkere en lichte vlekken op hun vacht. De neus is zwart en de kin
wit. Reeën hebben grote donkere ogen en grote oren. De poten zijn slank. Een volwassen
mannetje heeft een gewei, met drie tot zes vertakkingen. Het gewei is maximaal 25 centimeter
lang, groeit in de winter en de basthuid wordt afgeschuurd tussen maart en juni. Tussen oktober
en januari wordt het gewei afgeworpen. Aan de basis van het gewei zitten een aantal zweet- en
talgklieren die een geurstof afscheiden. Hiermee bakent de reebok in de voortplantingstijd zijn
territorium af.
Afmetingen
lengte kop-romp: 95 tot 140 cm
gewicht: 16 tot 35 kg
schofthoogte: 60-90 cm
gewei: tot 25 cm
Een mannetjesree heet bok, een vrouwtje geit, een jong een reekalf. Mannetjes zijn iets groter
dan de vrouwtjes. Het ree is wat grootte betreft te vergelijken met een grote herdershond.
Reeën kunnen het hele jaar door 'blaffen', tijdens de bronst maken ze ook klaaglijke
schreeuwtjes en produceren ze schor gepiep. Een geit maakt klagelijke kreten in de paartijd en
wanneer ze haar kalf roept. Jonge kalveren op zoek naar hun moeder maken een vergelijkbaar
geluid.
Het ree komt voor in bijna geheel Europa, met uitzondering van Ierland, delen van Engeland,
Portugal en Griekenland, Noord-Scandinavië en IJsland. Ook komt hij voor in Noord-Turkije
en de Kaukasus. Hij komt voor van zeeniveau tot boven de boomgrens.
Vervolg op bladzijde 27.
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Het ree is in Europa de meest voorkomende hertensoort en hij neemt nog steeds in verspreiding
toe. In Nederland komt het ree vrijwel overal voor, in het westen iets minder dan in het oosten.
Het ree leeft in bosachtige streken met open plekken en aangrenzende velden, maar ook in
heidevelden, rietvelden, duinen en akkerbouwgebieden. Het ree is een cultuurvolger en past
zich gemakkelijk aan cultuurlandschap aan. Voorwaarde is dat er voldoende voedsel, dekking
en rust aanwezig is. Hij heeft een voorkeur voor het overgangsgebied van loofbos naar open
terrein, om er dekking te zoeken, te rusten en te herkauwen.
Reeën leven in het voorjaar en zomer (met uitzondering van de geit en haar jongen) min of
meer solitair (alleen). De rest van het jaar leven ze in groepjes, ook wel sprongen genoemd. Ze
rusten en herkauwen overdag in de dekking. Ze zoeken voedsel in een aantal activiteitsperioden
verspreid over de dag maar vooral in de schemer.
Reeën zijn gewoontedieren: ze gebruiken steeds dezelfde routes door het bos, de zogenaamde
'wissels' : regelmatig of veelvuldig belopen paadjes die ook vaak door andere dieren worden
gebruikt. Deze wissels zijn 30 cm of meer breed. Een ree kan goed zwemmen en hard lopen.
Een verontruste ree stampt met de voorpoot. Een reegeit verdedigt haar jong door met haar
hoeven te trappelen. Bij gevaar waaieren de haren van de spiegel uit, waardoor deze op een
poederdons lijkt. Bij verstoring gaat een ree er met sierlijke sprongen vandoor, waarbij hij met
gemak over een hek springt. Reeën zijn herkauwers en eten kruiden, grassen, scheuten,
bladeren en knoppen van bomen en struiken. Maar ook bessen, landbouwgewassen, twijgen,
eikels, beukennootjes en paddenstoelen. In de zomer eten ze veel jonge blaadjes. Het ree eet
enkel de meest voedzame delen van een plant. Zijn kleine pens kan slechts kleine hoeveelheden
verwerken en is dus aangewezen op licht verteerbaar en energierijk voedsel.
Wanneer reeën eten, blijven vooral de oudere dieren alert op gevaar. Na elke paar happen, kijkt
een van hen met een ruk op om lucht te snuiven en de omgeving af te zoeken.
Zowel mannetjes als vrouwtjes hebben het grootste deel van het jaar een territorium waarbinnen
ze het jaarrond blijven. Meestal overlapt het territorium van een mannetje dat van een of
meerdere vrouwtjes. Een mannetje duldt geen rivaal in zijn gebied. Het territorium van een
volwassen reebok bedraagt 5 tot 30 ha afhankelijk van voedselaanbod en leefomgeving. Aan de
hand van geuren uit geurklieren bakent het mannetje zijn territorium af, meestal op bomen.
Reegeiten hebben ook een territorium dat ze niet verdedigen en dat vaak dat van andere geiten
en/of bokken overlapt. In de winter leven ze in gemende groepjes bijeen, tot wel dertig dieren.
Er geldt een duidelijke hiërarchie tussen de bokken. In het voorjaar vallen de sprongen uiteen
en bakenen de reeën weer een territorium af.
De paartijd, ook wel bronsttijd genoemd, valt in juli en augustus. Voor de paring snuffelt een
bok aan de geit en rent in rondjes achter haar aan. Eind december, na een verlengde draagtijd,
(kiemrust) , dit wil zeggen dat de ongeboren vrucht zich pas later ontwikkelt waardoor de
draagtijd verlengd is, komt het embryo tot ontwikkeling. Vrouwtjes die in de zomer niet
drachtig zijn geraakt, worden in oktober een tweede keer bronstig. Deze dieren hebben geen
kiemrust. Eind mei, begin juni, worden de kalveren geboren. Een reegeit krijgt meestal een
tweeling, maar ook eenlingen en drielingen komen voor. Het kalf heeft tot het zes maanden oud
is witte vlekken op zijn vacht. Het kalf ligt op een verdekte plaats op de grond, waarbij ze
volledig vertouwen op hun schutkleur. Niet aanraken! Het beestje is niet verloren en de moeder
is altijd dicht in de buurt. Jonge kalveren worden zo'n zes tot tien keer per dag gezoogd voor
enkele minuten, oudere kalveren twee tot drie keer per dag. De rest van de tijd zijn de kalveren
alleen. Tweelingen worden meestal apart van elkaar gezoogd, zo'n twintig meter uit elkaar. Na
twee maanden eet een kalf ook gras en na 6-10 weken is de zoogtijd voorbij. Het kalf blijft 1
jaar bij de moeder en is na veertien maanden geslachtsrijp.
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Het ree wordt maximaal twintig jaar oud, maar meestal slechts zeven tot acht jaar. Vrouwtjes
worden iets ouder dan mannetjes
Vraatsporen van reeën zijn te vinden op bieten en knollen en herkenbaar aan afdrukken van de
ondersnijtanden (snijtanden zijn 4-5 mm breed). Het lijkt op tandafdrukken van een mens in
bijvoorbeeld een appel. Wanneer een ree een stengel of twijg afbijt, ontstaat een schuin snijvlak
dat aan de bovenkant gerafeld of vezelig is. Vraat aan jonge boompjes, zoals sparren, is vaak te
zien aan dichte vertakkingen aan de voet van deze boompjes. Verder kunnen reeën vraatlijnen
aan bosranden veroorzaken, tot op ongeveer 150 cm hoogte. In april kunnen veegsporen te zien
zijn aan (jonge) bomen. De mannetjes vegen dan de bast van hun nieuwe gewei. Ook wrijft de
reebok in die periode met zijn gewei langs bomen en struiken om ze van zijn geur te voorzien
en zijn gebied af te bakenen. Aan de basis van het gewei zitten namelijk een aantal zweet- en
talgklieren. De uitwerpselen van een ree zijn 7-10 mm dik en 6-13 mm lang en eikel- of
capsulevorming. Ze zijn donker van kleur en hebben vaak een holle pool. Vaak liggen ze in
kleine hoeveelheden bij elkaar. De uitwerpselen lijken op die van een schaap of geit. De
hoefafdrukken van het ree zijn 3-4 cm breed en ruim 4,5 cm lang, wanneer de bijhoeven te zien
zijn, zijn de prenten tot 7 cm lang. De afstand tussen verschillende afdrukken kan tot 140 cm
bedragen, wanneer het ree zich in draf voortbeweegt. Het ree heeft als natuurlijke vijand de
lynx, wolf en beer. Jonge kalfjes vallen wel eens ten prooi aan arenden, vos, wilde kat en wild
zwijn. Vooral in de eerste weken na de geboorte zijn de kalveren gevoelig. Ook sterven dieren
in de winter door infecties aan de luchtwegen of voedselgebrek. Daarnaast kunnen reeën
slachtoffer zijn van verkeer of verdrinking, met name in het voorjaar wanneer reebokken op
zoek gaan naar een eigen territorium. Ook worden reeën vaak verontrust, opgejaagd en zelfs
gedood door niet aangelijnde honden. Om het aantal reeën in Nederland te reguleren wordt deze
bejaagd. Verkeersslachtoffers kunnen voorkomen worden door aanpassingen als wegrasters of
wildspiegels langs wegen, wildovergangen zoals wildviaducten en uitstapplaatsen bij
kanaaloevers. Daarnaast is het ree gebaat bij een beheer dat gericht is op gevarieerde
structuurrijke overgangen tussen bossen en open gebied met weilanden of kruidenzomen. Deze
overgangen zijn belangrijk voor dekking, die reeën gebruiken om te herkauwen, te rusten en
kalveren groot te brengen.
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