Beste leden en andere lezers,
Voorop een mooi plaatje van de nu al
veelomstreden plek waar Sense of
place misschien kunstwerk “de Streken”
wil situeren (Lees meer hierover in
deze op é Rolling). Het was januari
201 3, het leek wel Siberie hier in
Westhoek. Mooie ijs schotsen hadden
bezit genomen van het wad. Wat een
prachtige wereld! Samen met de
honden was ik er op uit getrokken om al
dat moois vast te leggen met mijn
camera. Naderhand is het niet weer zo
koud geweest op ’t wad.
Op moment van schrijven is het nog
groen en grijs en maken de boeren het
land winterklaar. De laatste bladeren
hangen nog wat aan de bomen,
wachtend op het moment waarop ze de
grond mogen bedekken, als dat hier
nog gewoon mag tenminste. Ik zag
gisteren bij zondag met Lubach een
bizar item over de bladblazers, het
meest overbodige gereedschap van
deze eeuw als ik het zo mag zeggen.
Afgelopen zomer was een rustige in
vergelijking met die van 201 8. Wel
mocht streekbelang een cheque in

ontvangst nemen van stichting Bildtse
Belangen t.w.v. €2500,- t.b.v. het
leefbaar houden van de streek.
Mochten jullie hierover ideeën hebben
en/of leuke initiatieven ontwikkelen dan
houden wij ons van harte aanbevolen.
Verder spijt het me jullie te moeten
mededelen dat ons bestuurslid Gerard
de Jong ons alweer gaat verlaten.
Nieuwe bestuursleden zijn dan ook
meer dan welkom. Dus lijkt het je leuk
om je in te zetten voor de streek, mee
de praten en te denken op
gemeentelijk niveau en af en toe even
filosoferen tijdens onze vergaderingen?
Schroom dan niet maar neem contact
op met 1 van ons.
Rest mij jullie, namens ons allen, alvast
een mooie decembermaand toe te
wensen met fijne feestdagen en een
heel mooi 2020 waarin we samen met
jullie ons best willen doen deze mooie
streek op de kaart te houden en de
leefbaarheid in stand te houden cq te
bevorderen.
Brenda van der Zee
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Ofskaid bestuurslid
’t Leven overkomt je at je andere
plannen an ’t maken binne’, soa loidt ’t
sechy dat John Lennon bekind maakte
in een fan syn nummers. Der is niks an
logen. Doe’t ik driekwart jaar leden
toetrad tot ’t bestuur fan Streekbelang
Oost- en Westhoek deed ik dat in de
folle overtuging dat ik hier nag ’n mooi
nussy jaren weune sou. Dat waar ’t
plan, maar ’t leven fytste d’r dwars deur.
Op ’n mooie menier, want ik gaan
samenweunen. Dat gebeurt alleen niet
hier in de Oasthoek.
Feul hew ik derom in de korte tiid dat ik
bestuurslid waar niet doen kinnen. Maar
wat ik al bot merkt hew is hoefeul passy
en inset de andere bestuursleden toane

Monument Poerdersramp
We hebben het monument voor de
Poerdersramp alweer een tijdje
moeten missen. Het is afgebroken
bij de lassen aan beide poten,
waarschijnlijk door trillingen van de
wind.
Door drukke werkzaamheden is het
herstel vertraagd, maar we doen er
alles aan om het monument weer op
de seedyk te krijgen.

foor ôns mooie Ouwe-Dyk. Dat ferdient
respekt en waardering. En liefst nag
meer leden as Streekbelang nou al het.
’t Is ’n mooie klup die’t hur inset foor alle
beweuners fan Oast- en Westhoek. En
dat is norig ok. Ik kin elkeneen anrade ’t
bestuur te fersterken deur jim an te
melden. Swaar is ’t niet; gesellig is’t al,
en je werke tegaar an ’n nag mooiere
Ouwe-Dyk.
Ik nim ôfskaid as bestuurslid, maar jim
sille my nag faak genog an de OuweDyk sien.
Gerard de Jong

Bestuurslid en overige vrijwilligers gezocht
Ja beste leden, dit is alweer de zoveelste oproep voor een bestuurslid. Helaas
gaat Gerard ons, door omstandigheden, alweer verlaten en zijn we dus weer op
zoek naar iemand met een warm hart voor onze streek.
Help onze streek de mooie streek te laten blijven die het is en meld je aan via
info@streekbelangoost-enwesthoek.nl

Geen vergadertijger?
Geen zin om bestuurslid te worden maar wil je wel helpen met bijvoorbeeld Op é
Rollings bezorgen, hand en spandiensten rond onze activiteiten en
eigendommen (Het gaat maar om een paar uurtjes per jaar)? Dat kan, graag
zelfs! meld je aan via info@streekbelangoost-enwesthoek.nl

AED ja of nee?
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het
hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van
een elektrische schok.
Bij een hartstilstand worden de hartkamers heel snel en chaotisch geprikkeld,
waardoor ze niet meer samentrekken. Een AED is dan nodig om het hart te resetten
en weer normaal te laten kloppen. Een AED bevat 2 elektroden die je op de borstkas
van het slachtoffer moet plakken. Als dat gebeurd is analyseert de AED het hartritme
en je krijgt precies te horen wat je moet doen: doorgaan met reanimeren of op de
knop drukken. De AED geeft geen schokopdracht als het hart echt stil staat of als
iemand bewusteloos is, maar het hart goed functioneert.
Een AED is onmisbaar bij een hartstilstand. Daarom kan het van levensbelang zijn
dat er in elke buurt een AED hangt. Ook op onze streek. Naast een AED zijn er
ook vrijwilligers nodig die, na opleiding, de AED kunnen bedienen.
Graag horen we of er onder onze leden behoefte is aan een AED op de streek en of
er mensen zijn die vrijwilliger willen worden. Reageren kan via
info@streekbelangoost-enwesthoek.nl

De Vos
Al krijgen we ze maar heel weinig te zien,
ook in onze buurt leven ze.
De vos (Vulpes vulpes), is maar weinig
groter dan een flinke kat, hoewel hij door zijn
lange vacht en dikke staart vooral 's winters
bedrieglijk groot lijkt. De vos heeft een
oranjebruine, rode of bruingrijze vacht, korte
poten en een langgerekt lichaam. De rug is
donkerder dan de flanken en de buik is grijs
tot bijna wit. Hij heeft een dikke, lange staart vaak met een witte punt. Hij heeft grote
puntige oren die aan de achterzijde zwart zijn, een zwart-witte snuit en
amberkleurige ogen. De wintervacht is veel dikker dan de zomervacht en meestal
grijzer van kleur. De vos heeft een goed gehoor en reuk maar ziet minder scherp.
De afmetingen van een vos zijn:
Kop-romplengte: 50 – 80 cm
Staart: 33 – 50 cm
Gewicht: 3,5 – 1 0 kg
Het mannetje (rekel) is groter dan het vrouwtje (moer).
De vos komt overal voor op het noordelijk halfrond behalve in hooggebergte. Van
nature komen vossen niet voor op de Waddeneilanden. Met enige regelmaat wordt
een vos door mensen hetzij levend hetzij dood daar naartoe gebracht. De levende
exemplaren worden zo snel mogelijk gedood omdat de vos anders enorme schade
toebrengt aan de vele vogels die er op de grond broeden.
De vos komt in vele leefgebieden voor, zowel in bos en parken, heide en venen,
duinen, polders en landbouwgebieden maar ook aan de randen van of in dorpen en
steden. Hij leeft waar voldoende voedsel en dekking is en jaagt bij voorkeur in het
overgangsgebied van biotopen omdat daar het meeste voedselaanbod is.
De vos is een schemer- en nachtdier en leeft in familiegroepen bij elkaar. Holen
worden meestal alleen door de wijfjesvossen gebruikt om in te slapen, in winter en
voorjaar, als ze drachtig zijn of kleine jongen hebben. In de overige jaargetijden
slapen ze meestal, net als de meeste mannetjes het gehele jaar door doen, op een
beschut plekje bovengronds, onder een dichte struik bijvoorbeeld.
Vossen zijn opportunisten: ze leven van wat zich ter plaatse het gemakkelijkst laat
verschalken. Kleine knaagdieren (vooral woelmuisen) en haasachtigen (haas, konijn)
vormen het hoofdmenu. Maar ook vogels, insecten, eieren, bessen, afgevallen fruit,
aas en afval wordt gegeten. Per dag heeft een vos ongeveer vijfhonderd gram
voedsel nodig. De wijze waarop een prooi wordt gevangen is heel divers. Kleine

prooidieren worden op het gehoor gevangen.
Soms besluipt de vos een prooi, soms zit hij de prooi achterna in een sprint.
Vogelnesten worden leeggehaald, holen in de grond uitgegraven en fruit en bessen
geplukt. Een ei houdt hij met de voorpoten vast, doorboort het met een hoektand en
slobbert dan de inhoud op. Vossen eten ook egels en zijn meester in het doen
ontrollen van de egel waarna hij deze doodbijt. Soms bijt hij de kop van een konijn
en laat die liggen.
Soms vangen ze prooien die ze niet lekker vinden, zoals spitsmuizen of een wezel.
Als ze niet heel veel honger hebben, laten ze die liggen. De vos bewaart soms
voedsel achter loszittende boomschors of in een kuiltje, dat wordt toegedekt met
aarde. Zelfs maanden later weet de vos door een combinatie van geur en
herinnering de verstropte prooi terug te vinden.
Vossen krijgen eenmaal per jaar jongen. De paartijd valt in december tot februari.
Enkele dagen lang volgt het mannetje het vrouwtje overal waar ze gaat en voorkomt
zo dat andere mannetjes met 'zijn' vrouwtje paren. De paring duurt vrij lang omdat
het mannetje een tijdje aan het vrouwtje blijft vastzitten. In de dagen voor de
geboorte blijft het vrouwtje in haar hol. Het mannetje brengt haar dan voedsel of ze
haalt een verstopte prooi op. Na een draagtijd van ongeveer 53 dagen worden eind
maart of begin april de 1 tot 1 4, maar meestal 4 tot 5 jongen geboren in een klein hol
onder boomwortels of in een rotsspleet. De jongen hebben een donkergrijsbruine
kleur.
Pas na een dag of twaalf gaan de oogjes van de jongen open. Hun eerste stapjes
buiten het hol zetten ze na een week of drie, vier. Tegen die tijd worden ze meestal
door het vrouwtje naar een ander, groter hol verplaatst. Na vier weken krijgen de
jonge vosjes vast voedsel. Het mannetje woont niet in het hol maar brengt wel
voedsel aan in de eerste weken. Vanaf half juni verblijven de jongen meestal
bovengronds, vaak op een plek met dicht struikgewas. Vanaf eind september gaan
de jongen op zoek naar een eigen territorium. Hun zwerftochten strekken zich soms
tot enkele tientallen kilometers afstand van hun geboorteplaats uit.
De vos staat bekend om de slachting die hij kan aanbrengen in een kippen- of
eendenren. Ook in de natuur gebeurt dit heel af en toe in vogelbroedkolonies tijdens
donkere nachten, vooral bij veel wind en regen. Deze schijnbaar zinloze slachting
heet 'surplus-killing'. Het komt voort uit de neiging van een vos om elk beest dood te
bijten dat er niet goed in slaagt weg te vluchten. Die aangeboren neiging is in de
natuur van groot belang. Doet zich een buitenkansje voor, dan moet hij dat
aangrijpen. 80% van de jongen haalt het eerste levensjaar niet. In het wild worden
vossen 9 jaar oud, in gevangenschap tot wel 1 5 jaar.
Vossen jagen alleen maar leven in familieverband waarbij soms vrouwtjes een

gezamenlijk territorium
delen. Afhankelijk van het
voedselaanbod trekken
jonge vrouwtjes weg uit
het leefgebied of blijven
juist. Jonge mannetjes
trekken weg. In
voedselrijke gebieden
duldt het vossenpaar
(rekel, moervos met
welpen) nog één of twee
andere volwassen vossen
in hun territorium. Steevast
zijn dat dochters van één of twee jaar eerder. Deze 'extra' vrouwtjes krijgen zelf bijna
nooit jongen, maar helpen een handje bij het voedsel aanbrengen voor de jongen. Bij
het wegvallen van de moeder (door verkeer of jacht bijvoor¬beeld) kunnen ze de
hele opvoeding overnemen.
Een mannetje en zijn vrouwtje delen één territorium. Zij markeren hun leefgebied
met urine en een afscheiding uit geurklieren uit staart, kop en voetzolen, tegen
bomen, struiken, graspollen, etc. Met onbekende zwervers worden vaak felle
gevechten geleverd om ze te verjagen. Mannetje en vrouwtje blijven soms jaren bij
elkaar, maar soms verlaat een van hen het leefgebied. Van 'eeuwige trouw' is dus
geen sprake. In de paartijd zoekt het mannetje wel eens een naburig vrouwtje op.
Het territorium varieert meestal van 1 00 tot 400 ha maar kan ook vele malen groter
zijn, afhankelijk van leefgebied en voedselaanbod. Dit varieert van 20 ha in stedelijk
gebied tot wel 4000 ha in schraal heuvelland (Schotland). Aan de grootte van het
territorium is af te lezen hoe 'goed' het leefgebied is: hoe meer voedsel en hoe groter
de zekerheid dat voedsel er het hele jaar beschikbaar is, des te kleiner het
territorium. In Nederland is met behulp van zenders vastgesteld dat een
vossenfamilie in 'rijke' natuurgebieden, zoals de Veluwezoom en de duinen, 50 tot
1 50 hectare (0,5 - 1 ,5 km2) nodig heeft; op de schralere, grotendeels beboste
Veluwe zelf is dat ongeveer 250 hectare, terwijl in een meer naar het noorden
gelegen landschap (Drenthe) van stukjes bos en heide, afgewisseld met veel akkers
en weilanden, de vossenterritoria wel 900 hectare groot kunnen zijn. De
territoriumgrens valt vaak samen met een autoweg, spoonlijn, sloot, helling,…
Vossen graven holen (burcht of wrang) die uit één of meer gangen bestaan met een
diameter van 25 tot 30 cm. Vaak worden bestaande (konijnen-)holen uitgegraven. De
ondergrondse holen zijn vooral bedoeld voor het grootbrengen van de jongen en
worden gebruikt bij slechts weer of onraad. Bij een vossenhol hangt een typische,
ranzig-zurige geur. Overdag rusten vossen in legers tussen begroeiing of in een
greppel. Dit wordt uitgekrabd en er zijn vaak vele vossenharen te vinden.

De vos heeft geen natuurlijke vijanden. In het buitenland worden (meest jonge)
vossen wel eens door wolven, lynxen of steenarenden gepakt. Vijand in Europa zijn
ziekten (hondsdolheid, schurft en parasieten) en de mens. Vroeger was
hondsdolheid (rabies) een probleem. Nu is dit gevaar in West-Europa bedwongen
doordat vossen gevoerd werden met aas waarin een vaccin zat.
Op enkele plaatsen in Oost- en Zuid-Nederland komt de vossenlintworm voor, een
enkele millimeters grote darmparasiet. De eitjes daarvan kunnen ook mensen
besmetten. Hoe de besmetting plaatsvindt en deze kan worden voorkomen, is
onbekend. Door het territoriale systeem vinden veel van de opgegroeide jongen
geen rustige woonplaats, worden maandenlang van hot naar her gejaagd door
territoriale vossen en komen hierdoor soms om van de honger.
Vossen zijn snel in het ontdekken van plaatsen waar gemakkelijk voedsel te halen is.
Erven met kippen en siervogels en konijnen trekken dan ook de aandacht van steeds
weer nieuwe vossen. De beste bescherming hiertegen is de huisdieren 's nachts in
een stevig, ook van boven en onder goed afgesloten hok op te sluiten. Als dat niet
mogelijk is kan schrikdraad, op verschillende hoogten gespannen langs de
buitenkant van het gaas, de vossen buiten houden. Soms helpt goede verlichting,
maar vooral de aanwezigheid ('s nachts) van een hond op het erf ; daar zijn vossen
als de dood voor.
Het is niet zo gemakkelijk om een vos te zien te krijgen. Door eeuwenlange
bestrijding zijn ze mensenschuw geworden en gaan bijna alleen in het donker op
pad. De meeste kans is er in mei tot juli, 's ochtends heel vroeg, als de wijfjes nog
lang in touw zijn om de jongen van voedsel te voorzien.
Bij het vallen van de avond een kort, schril keffen. In de winter een lange, klagende,
pauwachtige roep van het vrouwtje. In de bronsttijd geschreeuw en gegrom.
Waarschuwende blafjes en klokkende geluidjes van het vrouwtje tegen haar jongen.
Een vos bijt vaak enkele veren tegelijk af van een vogelprooi die dan aan elkaar
blijven zitten. Ook een typische prooirest is een afgebeten achtervoet van een konijn
of een haas. Kleine dieren eet de vos met huid en haar, van groter dieren zoals
konijn en egel blijven stukken rughuid liggen.
De prent van een vos lijkt op die van een hond maar is slanker. Van de vier tenen,
met nagelafdruk staan de buitenste tenen geheel achter de binnenste tenen. Ook is
de afdruk symmetrisch; bij een onduidelijke afdruk is niet goed te zien wat voor en
achter is. De voorrand van de buitentenen komt niet voorbij de achterrand van de
binnentenen; bij honden is dat wel het geval. Een vos loopt vaak in draf.
De uitwerpselen vertonen een grote variatie in kleur, vorm en afmeting vanwege het
zeer diverse dieet. Doorgaans lang, vingerdik (25 mm) en 6 tot 1 2 cm lang. Soms
zwart (na eten van vlees), soms roodoranje (na eten duinbessen), blauwpaars
(bosbessen) of rood (kersen). Soms viltig met veertjes (na eten van vogels), soms
vezelig en harig (konijn, ree), soms met schilden (kevers) of grove botten (konijn,
haas). Opgedroogd krijgen ze een grijze tot witte kleur.

CITROENAARDAPPELTJES UIT DE OVEN

Recept voor 4 personen
Benodigdheden:
•
1 kilo aardappels (bij voorkeur roodschillig)
•
3 takjes verse tijm
•
3 takjes rozemarijn
•
3 takjes oregano
•
1 citroen
•
4 el olijfolie
•
snufje zout en peper

Bereidingswijze:
Verwarm je oven voor op 225 graden. Maak de schil van de aardappels schoon en
kook de aardappels circa 1 5 minuten. Laat de aardappeltjes vervolgens een beetje
afkoelen en snijd ze vervolgens in partjes. Meng in een kom de partjes aardappel
met de olie, kruiden (alleen de blaadjes), beetje citroenrasp en een snufje zout en
peper.
Zet de aardappels voor circa 1 0 minuten in de oven totdat ze mooi bruin zijn.
Tip: de aardappels kun je ook al een dag van te voren koken en dan in de koelkast
bewaren. Nog een tip: je zou ook de aardappels niet kunnen voorkoken en dan wat
langer in de oven doen (circa 30-35 min).

Getijdenkuntwerk bij strekdam Westhoek?

Sense of Place heeft op 30 oktober j.l. in De Spitsroeden haar plan gepresenteerd
voor een getijdenkunstwerk ten oosten van de kwelder bij Westhoek. De info-avond
was huis aan huis aangekondigd in de Bildtse Post.
Voor wie niet geweest, maar toch wel benieuwd is hebben we het gepresenteerde
plan op een rij gezet op onze website, je vindt het plan onder Nieuws. Directe link is:
https://streekbelangoost-enwesthoek.nl/alles-over-plan-getijdenkunstwerk-westhoek/
Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen rond dit plan, meld je dan aan via
info@sense-of-place.eu. Reacties mogen ook rechtstreeks naar Sense of Place. Ze
staan open voor uitwisseling van ideeën en visies.

Uit de oude doos: de Krobbe-Karre 1982

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

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

Puzzel

Verslag Wijkschouw Oost- en Westhoek
24 oktober 2019

Dhr. Meenderink legt uit dat het wijkschouwen is om te kijken naar de
onderhoudsklachten in het openbare gebied. Vanaf april 201 9 wordt er gewerkt met
wijkteams en wijkbeheerders. Dhr. Henk Osinga is wijkbeheerder van de Oost- en
Westhoek. Wanneer er onderhoudsklachten spelen, kan dit door inwoners of
plaatselijke belangen worden doorgegeven aan de wijkbeheerder, maar dit kan ook
via de website van de gemeente gedaan worden;
https://www.e-inwoner.nl/prod/fr/Waadhoeke/Melding_openbare_ruimte/new

Onkruidbestrijding trailerhelling .
Henk Osinga geeft aan dat onkruidbestrijding lastig is op greffel. Als je het onkruid
eruit trekt maak je de grond los, wat meer onkruid oplevert. Met stoom bestrijden
moet zeer regelmatig en is daardoor duur. Advies is om op tijd greffel bij te vullen.
Kosten hiervan zijn voor Streekbelang.
Berenklauwen bij trailerhelling .
Omdat er vaak kinderen spelen bij de trailerhelling leek het ons een goede zaak om
de berenklauwen aan te pakken. Zowel de gemeente als wij zullen dit aankaarten bij
grondeigenaar it Wetterskip.
Witte randen aan de zuidkant van de dijk.
Volgens bewoners zijn deze randen gevaarlijk wanneer fietsers willen uitwijken en
met trapper de rand raken. Gemeente doet hier niets aan met als reden dat de
Oudebildtdijk onlangs is aangepast op de mix van verkeer met her en der verkeer
remmende maatregelen waar alle bewoners inspraak bij hebben gehad.
Het lijkt ons als streekbelang goed om bij (bijna) ongelukken dit te blijven melden bij
de gemeente (zie boven).
Verzakte weg-rand noordkant van de dijk
Dit is bekend, kan nu niet verholpen worden omdat in najaar/winter er geen asfalt
wordt gedraaid. In het voorjaar worden de ergste plekken gerepareerd, deze zijn al
geïnventariseerd. Wilt u zeker zijn dat een bepaalde plek gerepareerd wordt, geef
het dan door. Dit kan via de wijkbeheerder maar ook via de website van de
gemeente (zie boven).
Steenmarters en ander ongedierte
Steenmarters zijn een beschermde diersoort. Overlast is dus niet eenvoudig op te
lossen. In ieder geval is het belangrijk dat bewoners geen voedselresten buiten laten
liggen.

Overhangende bomen en struiken langs de dijk
De weg is van de gemeente, de dijk van het Wetterskip. De bomen zijn door de
gemeente geplant en worden ook door de gemeente onderhouden. Voor alle
overige overhangende takken en struiken is het de bedoeling dat bewoners elkaar
hier op aan spreken.
Wat zijn de beleidsplannen rond het Tipelveld?
Dit valt onder de sportvelden en wordt door de gemeente onderhouden, vóór
wedstrijden wordt er extra gemaaid. Er wordt momenteel gewerkt aan de
harmonisatie van het sportbeleid. Het Tipelveld is niet in het beleid opgenomen, we
zullen navragen wat dit betekent.
AED
We hebben bericht gekregen dat Oost- en Westhoek een "witte vlek"is. Vanuit
veiligheid zou het mooi zijn als er op onze streek een AED komt die dag en ncht
bereikbaar is en waarvoor vrijwilligers beschikbaar zijn.
Hiervoor kan subsidie worden aangevraagd, maar die is niet kostendekkend. Elders
in deze Op 'e Rolling staat een oproep om belangstelling en bereidwilligheid te
peilen..

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

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

Wat doen we met de bushokjes?
Naar aanleiding van een recente aanrijding met een bushokje komt de vraag weer op
of de bushokjes op onze streek kunnen worden opgeruimd?
Het uitgespaarde geld voor onderhoud zou de gemeente dan eventueel kunnen
inzetten voor iets anders op onze streek, bijvoorbeeld een ontmoetingsplek / schuilplek
bij de trailerhelling.
We horen graag jullie idee hierover via: info@streekbelangoost-enwesthoek.nl

Het bestuur wenst je fijne Feestdagen
en een gelukkig 2020!

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Op 'e Rolling, website & FB
Overig
Secretariaat
Bankrekening
E-mail
Website
Facebookpgina

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
penningmeester@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

