Beste leden,
En alweer is ‘t altyd seumer... Wat fliigt
’n jaar foorbij. Ferleden jaar waren wy
allegaar drok met ’t Kulturele
Hoofdstad-gebeuren en waar ik drok
doende met Westhoek Búttendyks. Dut
jaar is ‘t wat dat aangaat wat rustiger,
maar d’r binne alweer snoade plannen.
Derovern worre jim teugen die tiid wel
op de hoogte brocht.
D’r binne wat feranderings binnen ’t
bestuur. Soa is Johannes Rozenga na
een dikke 9 jaar ophouwen met
streekbelang. Ferheugd kin ik jim
metdele dat syn plak inmiddels weer
opfuld is, in de persoan fan Gerard de
Jong.
Gerard weunt sont ‘n goed jaar an de
Ouwe-Dyk en foelt him ondanks dat hij
geboren en getogen Bilkert is nou nag
meer ‘n Bilkert. Hij hoefde niet lang na
te dinken doe’t hij froegen worde om
deel út te maken fan ‘t bestuur.
Feerderop in deuze Op ‘e Rolling stelt
hij hi man jim foor.
Bernhard de Vries sil ‘m tena doende

houwe met de lay-out fan de Op ‘e
Rolling en de website. De finânsys
worre deur Tineke Lootsma beheerd en
Roelof de Jong sil de rol as foorsitter
tena op zich nimme. Een foorproefy
derfan het hij op de jaarfergadering al
even geven.
Dut betekent dat ik wat as fligende keep
tussen alles en elkeneen deur draaf...
Niks hoeft, alles mâg. Deur andere en
meer werksemheden hew ik minder tiid
foor bestuurssaken. Maar omdat ik ‘t al
belangryk fyn dat wij deuze streek
leefber houwe, blyf ik eerst nag even in
‘t bestuur.
De netulen fan de jaarfergadering kinne
jim ok in deuze Op ‘e Rolling fine.
Feerder ôns faste rubriken soa-as wat
foor wild kinne wy hier teugenkomme, ’n
smaaklik resept, ens.
Rest mij jim namens ’t bestuur allegaar
weer ‘n mooie seumer toe te wînsen.
Feul leesplesier!
Brenda van der Zee
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Brenda van der Laan
Interieurarchitectuur
www.brendavanderlaan.nl/
Wij werken van binnen naar buiten!

As geboren Bilkert – ik kom fan St.Anne – weet ik best wel wat over de
Bildtdiken. Dat komt ok omdat ik mij d’r
foor myn werk as hoofdredakteur fan de
Bildtse Post met doende hou. Ik hew
deur de jaren hine skreven over fan
alles en nag wat dat ‘m hier in Oast- en
Westhoek ôfspeult: ferkeersfailigens en
hardrijers, ’t agrarise bedriifsleven, ’t
beskermd dorpsgesicht, de feule kûnst
en kultuur, ’t opknappen fan weunings in
ferfal, noem maar op. Fansels hew ik d’r
ok ’n soad kunde weunen.
Gooi dat allegaar op ’n bult, en je
hewwe ’n heel arig beeld fan ’t leven an
de Ouwe-Dyk. Temînsen, dat docht ik.
Maar nou’t ik soa’n anderhalf jaar in de
Oasthoek weun, weet ik wel beter. Je
kinne de faiten, ’t nijs, de ferhalen en je
indrukken fan ’n bepaald plak bestudere
en opslaan. Je kinne d’r faak en graag
komme. Maar d’r is maar een menier
om ’n plak werklik kinnen te leren. En
dat is deur d’r te weunen gaan.
Dan gaat soa’n plak krekt echt foor je
open. En realisere je je ok dat ’t beeld
dat je eerst hadden ruugweg wel klopte,
maar dat de feule nuânses en detais
ontbraken. En ’t binne krekt die dingen
die’t ’t leven kleur geve. ’t Plaatsy dat ik
fan de Oast- en Westhoek hew nou is
kompleter (temînsen, fan de Oasthoek,
laat ik niet krekt doen as weet ik hoe’t ’t
leven in Westhoek is!). Ik hou fan de
swaluwen die’t over de faart skere om
te eten, fan ’t reken houwe met nander
op de diken, fan de útsichten fansels,
en fan de stilte. Alleen wanneer’t welke

ôffalbak nou krekt an de dyk staan mot,
dat krij ik d’r maar niet in, maar dat lait
an mysels.
Ik staan my graag foor op ’t fait dat ik ’n
echte Bilkert bin. Ik draag dat ok út in
myn skriven, at ’t even kin. Fertel d’r
graag over. Maar ik overdriif niet at ik
sêg dat ik my nag nooit soa Bildts foeld
hew, as nou, hier in de Oasthoek.
Omdat ik hier na folle tefredenhyd
weun, hew ik drekt ja said doe’t ’t
bestuur fan Streekbelang my froeg at ik
ok in ’t bestuur fan de ferening wou. Om
op beskaiden wize sien te laten dat ik
my hier thús foel, dat ik soa meskien
wat werom doen kin en wat betekene
kin foor myn streky. Want dat doet ’t
ânsom ok.
Alleen wanneer’t die ôffalbakken nou an
de dyk motte, dat krij ik d’r maar niet.
Maar dêr hewwe je streekgenoaten foor
die’t ’t wèl wete en se op tiid an de dyk
sette, soadat ik dat sien en ’t ok doen
kin, n’twaar?
Gerard de Jong

Vrijwilligers gezocht
Als Streekbelang krijgen we steeds meer objecten in eigendom die onderhoud nodig
hebben. Zo hebben we de trailerhelling in de Oosthoek en het Poerdersrampmonument en de Súdwester in de Westhoek.
De oprit naar de trailerhelling raakt langzaam maar zeker overgroeid en de helling
zelf moet ook regelmatig worden vrijgemaakt van planten zodat autobanden goed
grip houden. In het algemeen is het handig wanneer iemand een oogje in het zeil
houdt of alles nog compleet en ook veilig is.
We zoeken dus vrijwilligers, en de eerste heeft zich al aangemeld:
Johannes Rozenga heeft nog voor zijn aftreden als bestuurslid toegezegd het
onkruid in toom te willen houden. Grote klasse!
Maar vele handen maken licht werk vandaar dat we op zoek zijn naar meer mensen
die af en toe willen helpen.
Er staat nog niets vast, we hebben al
wel bedacht dat we er ook iets
gezelligs tegenover willen zetten als
samen barbequen of zoiets. Misschien
kunnen we het via NLdoet
organiseren? We zien wel, maar eerst
dus de vraag: wie lijkt het leuk om 1 of
2 keer per jaar samen de handen uit de
mouwen te steken? Aanmelden kan via
info@streekbelangoost-enwesthoek.nl

De veldmuis (Microtus arvalis)
Je hoort momenteel weer veel in het
nieuws over de opkomende plaag van
veldmuizen in bepaalde delen van
Friesland. Gelukkig valt het hier op het
Bildt nog mee, maar als je over de zeedijk
loopt, zie je daar ook plekken waar ze
behoorlijke gaten en gangen hebben
gegraven.

De veldmuis behoort tot de woelmuizen. Woelmuizen kenmerken zich door een meer
gedrongen, ietwat lompe bouw, een stompe kop met kleine ogen en oren. De staat is
korter dan het lichaam (tot maximaal 80 % van kop-romplengte). Verder staan
woelmuizen bekend om hun uitzonderlijke voortplantingsvermogen wat soms tot
ware plagen kan leiden. De veldmuis heeft op zijn rug een dof geel- tot bruingrijze,
zachte vacht en zijn buik is vuilwit tot lichtgrijs. Er zijn vele kleurvariëteiten. De vacht
is kort en oogt glad. Hij heeft een relatief korte, behaarde staart die aan de
bovenzijde donkerder gekleurd is dan aan de onderzijde. Hij heeft een stompe snuit
met korte snorharen en kleine, donkere ogen. De binnenzijde van het oor is met
korte, stijve haren bezet. Ze zijn redelijk zwijgzaam. Volwassene maken hoge,
sjirpende, eenlettergrepige piepende geluiden. Jonge veldmuizen maken ultrasone
geluiden.
Afmetingen:
lengte kop-romp: 90-1 30 mm
lengte staart: 25-45 mm
gewicht: 1 4-45 gram
Het verspreidingsgebied van de veldmuis loopt van West-Europa tot Centraal-Azië.
De zuidgrens loopt door Noord-Spanje, de Alpen, de Balkan en de Kaukasus. De
noordgrens loopt door Nederland, Denemarken en Zuid-Finland. Ze ontbreken op de
Britse eilanden (met uitzondering van de Orkney Eilanden).
Ze worden in berggebied waargenomen tot op 3000 meter hoogte. In Nederland
komt de veldmuis overal voor, behalve op de Waddeneilanden (wel op Ameland en
Schiermonnikoog).
De veldmuis komt voor in open gebieden met grassen en/of granen, zoals
graanakkers, wegbermen, dijken, spoorwegtaluds, slootkanten, boomgaarden,
graslanden en klavervelden. Ze hebben een voorkeur voor drogere gebieden met

kort gras. Ze houden niet van drassige streken, bossen en gebieden met hoge
begroeiing.
Veldmuizen zijn 's nachts en in de schemering actief en overdag iets minder. Per
etmaal hebben ze ongeveer tien perioden van activiteit. Deze activiteitsperioden
worden afgewisseld met rustpauzes van ongeveer twee uur. Veldmuizen komen
bijna allemaal tegelijkertijd tevoorschijn om te gaan eten. Waarschijnlijk is dit om de
kans op predatie door roofdieren te verkleinen, Ze klimmen en springen zelden of
nooit.
De veldmuis houdt geen winterslaap. Hij eet voornamelijk plantaardig voedsel zoals
groene delen van grassen, russen en kruiden. Daarnaast eet hij zaden, graankorrels,
wortels, knollen, vruchten, bladeren, mos, klaver en koolzaad. Soms eet hij ook
spinnen of wormen. De veldmuis sleept voedsel naar zijn hol om een voorraad aan
te leggen. In de winter eet hij schors van jonge bomen en eet hij van aangelegde
voedselvoorraden. Hier gaan ze heel zuinig mee om.
Het leefgebied van een vrouwtje is 300-400m2, dat van een mannetje 1 200-1 500m2
en van een jong dier 200-300m2. De soort leeft vaak alleen in een hol maar
‘samenwonen’ komt ook voor. Het territorium wordt tegen soortgenoten verdedigd.
Vrouwtjes hebben gescheiden territoria terwijl die van de mannetjes elkaar
overlappen. Tussen de mannetjes vinden veel gevechten en verjagingen plaats. In
de zomer kunnen mannetjes en vrouwtjes paarsgewijs in een gezamenlijk territorium
leven.

In de winter is de sociale
structuur minder duidelijk,
overlappen de
leefgebieden elkaar en zijn
de dieren minder
territoriaal. De veldmuis
blijft doorgaans binnen een
afstand van 6 tot 8 meter
van zijn hol. Er leven,
afhankelijk van het
voedselaanbod, in een
piekjaar maximaal 750 tot
1 400 dieren per ha.
De veldmuis leeft in een zelf gegraven gangenstelsel en soms maakt hij gebruik van
oude mollengangen. Het gangenstelsel ligt meestal dicht onder de oppervlakte, maar
kan tot op een diepte van 50 cm onder de grond liggen. Het gangenstelsel bevat een
nest, voorraadkamers en eetkamers. Het nest is gemaakt van hooi, gras en
plantenstengels. Vanuit het ondergrondse gangenstelsel lopen lange gangen met
meerdere uitgangen naar de oppervlakte; sommige gangen zijn wel zes meter lang.
Pas aangelegde gangen van de veldmuis herken je aan de hoopjes verse, losse
aarde voor de ingangen. Een gang heeft een doorsnede van 3,5 cm. Soms ligt het
nest ook bovengronds, onder stenen of in graspollen. Nesten van verschillende
veldmuizen liggen meestal ongeveer drie meter van elkaar af.
De voortplantingstijd van de veldmuis loopt van maart tot oktober (soms langer). Na
een draagtijd van 1 9 tot 21 dagen krijgt het vrouwtje 3 tot 8 jongen. De jongen
worden kaal en blind geboren in een nest dat is bekleed met fijne grashalmen. Na
2,5 week verlaten de jongen het nest en na een maand zijn ze al geslachtsrijp en
kunnen ze deelnemen aan de voortplanting. Vrouwtjes krijgen gedurende de
voortplantingstijd elke maand een nieuwe worp.
Dit betekent dat een startpopulatie van 1 0 vrouwtjes in april onder de goede
omstandigheden uit kan groeien tot een populatie van 1 0.000 exemplaren in het
najaar.
Veldmuispopulaties vertonen sterke schommelingen in aantallen. Na een piekjaar
volgt altijd een daljaar waarna de populatie in drie jaar tijd weer toeneemt naar een
maximum. Door stress, voedselschaarste, regen, vorst, etc. ontstaan vanzelf dan
weer een daljaar. In de jaren waarin er weer een toename is, worden ook de minder
geschikte bewoont. Aan het eind van de winter is het aantal velmuizen veel lager dan
in het najaar. Veldmuizen die buiten leven worden maximaal 1 ,5 jaar oud, maar
meestal leven ze korter dan een jaar. In gevangenschap kunnen veldmuizen tot 3
jaar oud worden.

Knaagsporen van de veldmuis zijn te vinden op maïskolven of bloemhoofdjes van
paardenbloemen (om bij de onrijpe zaden te komen). In de winter knagen
veldmuizen wel eens aan jonge boompjes; met name beuk en eik met een dikte tot
2-3 cm. Hierbij eten ze stukjes van 5-1 0 cm van de wortels weg; meestal
bovengronds, maar ook wel ondergronds. Daarnaast knagen ze in de winter aan
fruitbomen, met name appelbomen, die in korte grasvegetatie staan. Ze knagen bij
deze bomen aan de stam; tot 1 0-1 5 cm van de grond af of van laaghangende
takken. Door het knagen aan bomen, ringen ze soms de bomen waardoor deze
afsterven. Bieten, knollen, wortels en penen hollen ze vaak ondergronds uit. Vaak is
dit te zien door het verwelken of bruin worden van de bovengrondse plantendelen. In
de zomer eten ze bast van bomen waarbij ze stukjes schors afbijten en op de grond
laten liggen. In gangen en voorraadkamers van de veldmuis zijn vaak voedselresten
te vinden. Dit zijn bijvoorbeeld afgebeten plantenstengels of graszaadjes.
De uitwerpselen van de veldmuis zijn 4-7 mm lang en 2-3 mm in doorsnede. Ze zijn
heldergroen, donkergroen of beigebruin, afhankelijk van het gegeten voedsel. Ze zijn
cilindervormig en hebben meestal stompe polen (af en toe gepunt). De keutels zijn te
vinden op looppaadjes en tunneltjes in korte grasachtige vegetatie, vooral op de
kruispunten.
Bij pootafdrukken van de veldmuis is de voorvoet zowel 1 0 mm breed als lang en de
achtervoet is 1 2 mm lang en 1 3 mm breed. De veldmuis, net als alle muizensoorten,
4 tenen aan de voorvoet en 5 aan de achtervoet. De prent toont sterk gespreide
teentjes (vingervormig).
Door hun kleine gewicht zijn sporen moeilijk te vinden en op soort te brengen. De
veldmuis loopt meestal in stap (bij sneeuw in sprongengalop). Tussen de
verschillende holen van veldmuizen lopen muizenpaadjes, ook wel wissels
genoemd, door de gras of strooisellaag. Door de urine en het geplette gras zijn ze
vaak als donkere lijnen in de vegetatie te zien. Vooral in kort grasland, weilanden en
wegbermen. In een dikke sneeuwlaag loopt de veldmuis net onder de sneeuw.
De veldmuis heeft veel natuurlijke vijanden, zoals hermelijnen, wezels, vossen,
roofvogels, uilen, mollen, meeuwen, kraaien en reigers. De wezel is hiervan de
gevaarlijkste voor de veldmuis, omdat deze hem tot in zijn hol kan volgen. De urine
die veldmuizen overal achterlaten geeft ultraviolet licht af dat door roofvogels
waargenomen kan worden.

GEVULDE TOMATEN VAN DE BARBECUE
Dit keer een lekker recept voor de barbecue: gevulde tomaten
met mozzarella. Lekker, simpel én snel klaar! Weer eens wat
anders dan bijvoorbeeld gegrilde groenten.

Tijd: 20 min.
Benodigdheden:
•
2-3 tomaten
•
1 bol mozzarella
•
2 tl pesto
•
snufje zwarte peper
Bereidingswijze:
Verwarm de barbecue voor. Snijd het kapje van de tomaten. Hol de tomaten
voorzichtig uit met een lepel/mesje. Snijd de mozzarella in stukjes en meng de
mozzarella in een bakje met de pesto en een snufje zwarte peper. Vul de tomaten
met de mozzarella.
Doe de gevulde tomaten in een aluminiumbakje en bak ze circa 1 0 minuten op de
barbecue totdat de mozzarella is gesmolten.
Eet smakelijk!
Tip: heb je geen barbecue? Dan kun je de tomaten ook in de oven schuiven.
Ongeveer 1 5 minuten op 200 graden.

Voor feesten, bedrijfsborrels en partijen kunt u bij ons terecht.

Oude-Bildtdijk678
9079 NA Sint Jacobiparochie
Email: info@cafedeoosthoek.nl

Zweedse Puzzel

Hoeveel driehoeken zie je?
Antwoord onderaan blz 27

Verslag jaarvergadering Streekbelang Oost- en Westhoek
7 maart 2019

Aanwezig 24 mensen, inclusief bestuursleden. 2 muzikanten en 3 vertegenwoordigers van gemeente raadsleden. 2 sprekers.
1.
Opening door Roelof bij afwezigheid van Brenda. Het is moeilijk om een goede
vergaderplek te krijgen, Cafe de Oasthoek is gesloten en Gaya is bijna verkocht. De
Spitsroeden is ook in de Westhoek.
2.
Ingekomen stukken en mededelingen, Brenda komt later en de wethouder Jan
dijkstra heeft afgezegd, hij is ziek.
3.
Notulen jaarvergadering 8 maart 201 8 (zie: Op ’e Rolling seumer 201 8). Geen
opmerkingen, accoord.
4.
Jaarverslag 201 8, door Brenda gemaakt en voorgelezen door Roelof. Geen
opmerkingen.
5.
Financieel verslag. Door Bernhard is een jaarverslag gemaakt, geen opmerkingen.
6.
Verslag kascommissie. Is goedgekeurd. Rennie Steensma reserve kaskommissie-lid.
7.
2e Súdwester in de Oosthoek. Bij de Koudevaart wordt door de aanwezige leden
ondersteund.
Goffe Jensma zegt, dat is een prachtige plek. Veel mensen komen daar. Waarom
een Súdwester?
Misschien wat anders! Zegt Rennie.
Piet Hoekstra: met de buren overleggen. Wellicht een kleiner formaat?
8.
Poerders-monument omgevallen, beter vastzetten. De tekst van de weggehaalde
steen kan misschien bij het monument opgezet worden. Via verzekering laten
betalen.

9.
Invalide toegang bij de Westhoek-kwelder uitgelegd door Johannes. Het is in
behandeling bij het Wetterskip en de gemeente. Ik ben benieuwd wie het betaald en
uitvoerd.
1 0.
Onderhoud, trailerhelling, sudwester en poerdersmonument. Johannes gaat het
onkruid vrijhouden en schoonmaken, hij heeft nu toch niet veel te doen, dat hij niet
meer in het bestuur zit. Applaus. NL-Doet, Himmeldei?
11
Bestuurszaken: Aftredend Johannes Rozenga Nieuwe kandidaten, speciaal uit de
Oosthoek kunnen zich tot 1 uur voor de vergadering melden.
Johannes wordt toegesproken door Bernhard en bedankt hem voor zijn inzet. Hij
was de nestor van het Streekbelang. Johannes krijgt een fles Bokma en een molen
op zonne-energie.
1 2.
Rondvraag.
Goffe: - de hagen en bomen hangen bij sommige mensen over de weg. Als je elkaar
daar passeren moet, kom je met de auto tegen de takken. Gemeente zou moeten
handhaven.
- Steenmarter is een plaag. Haaye zegt: Een petitie daarover aan de gemeente
aanbieden. Particulieren moeten het aanmelden.
- Smiley bord bij de Kadal staat scheef, Bernhard en Johannes hebben het
rechtgezet.
Na de pauze het verhaal over Herstel Oudebildtdijk huizen.
Dit jaarverslag is opgemaakt door Johannes.

mobiel
midi
Boomrooien
Stobbenfrezen
Takken versnipperen
Zand
Woudgrond
Houtsnippers
Bestratingsmateriaal
Drainagebuis
Siergrind

5 monsters springen op het bed, geef jij ze een leuk kleurtje?

Kleurplaat

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 verdere informatie zie www.beeldhouwcursus.info of bel 051 8-491 920 of mail
info@marcogoldenbeld.nl

Handige links voor streekgebonden plannen of vragen
Doarpswurk ondersteunt en stimuleert initiatieven die de leefbaarheid op het Friese
platteland versterken.
Netwerk Duurzame Dorpen is een landelijk netwerk van dorpen die (samen) werken
aan duurzame leefkwaliteit. Het netwerk organiseert de ontmoeting tussen dorpen,
biedt een (internet) platform voor het delen van kennis en ideeën en laat dorpen
elkaar inspireren.
Dorpshuizen.nl heeft als doel de activiteiten en dienstverlening op elkaar af te
stemmen, te leren van elkaars ervaringen en succesvolle projecten van elkaar over
te nemen.
Vraagbaak is onderdeel van de website dorpshuizen.nl., geeft zakelijke info over het
bestuur en beheer van dorpshuizen, gemeenschapshuizen, buurthuizen, en andere
accommodaties met hetzelfde doel.
Doarpswurk, de Friese Milieu Federatie en Ús Koöperaasje werken samen bij het
ondersteunen van initiatiefnemers en werkgroepen uit dorpen en wijken. Het
uitgangspunt hierbij is dat het gaat om initiatieven die gericht zijn op het ontwikkelen
van een duurzame samenleving op lokaal niveau.
In veel dorpen wordt nagedacht over de manier waarop in hun dorp zorg- en
welzijnsdiensten behouden kunnen blijven. Er ontstaan nieuwe initiatieven zoals
burenhulpdiensten of zorgcoöperaties in aanvulling op de diensten van professionele
organisaties en gemeenten.
De uitkomsten van de Dorpentop kunnen burger en overheid dichter bij elkaar
brengen doordat ze samen, ieder vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid, kunnen
werken aan de thema’s die de inwoners belangrijk vinden.
Veel voedsel reist de halve wereld rond voordat het bij ons in de keuken belandt.
Eetbaar Fryslân wil lokaal geteelde- en seizoensproducten beschikbaar maken in
heel Friesland.
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Roelof de Jong
Gerard de Jong
Tineke Lootsma
Bernhard de Vries
Brenda van der Zee

tel 851 078
tel 0654702743
tel 491 263
tel 8501 76
tel 0623596069

Oudebildtdijk 662
9079 NA Sint Jacobiparochie
Rabo Bank NL51 RABO 01 39 8583 93
info@streekbelangoost-enwesthoek.nl
www.streekbelangoost-enwesthoek.nl
facebook.com/OostenWesthoek

Wilt u lid worden (voor slechts 7 euro per jaar)? Stuur een mail naar
info@streekbelangoost-enwesthoek.nl met uw naam en adres.

Make-over verouderde websites
Wordpress website voor starters
Zoekmachine-optimalisatie (SEO)
Logo / Huisstijl en brochure-ontwerp
Teksten
Hulp en advies bij zelfbouw

Bernhard de Vries

Oudebildtdijk 1142

06-24166656

cdyk.nl

