Beste leden,

’t Is al weer seumer, ’n seumer met meer frijheden dan fleden jaar? Foor myn gefoel
hewwe wij d’r niet overdreven feul last had fan alle beperkings, ja, ’t most wel even
winne, dat wij niet meer spontaan ergens ete konnen, dat wij meer thús werke
mosten, dat wij maar ’n beperkt antal mînsen op bezite hewwe konnen en ’n
môndkappy op hewwe mosten.
De frijhyd, dat wij hier soamaar even na búttenen stappe en lekker koiere kinne, of út
de huus weg over de felden ture, dat maakte feul goed. Op ’t momint fan skriven
hew ik de eerste faksinasy had, nag even wachte op de tweede, dan bin ik at ’t goed
is beskermd.
At d’r in de toekomst meer faksinasys komme motte of dat d’r ândere pandemyën
ontstaan, dat sille wij dan wel sien. Soa’t de Feetwarmers songen: een ding is seker,
een ding is wis, dat de son in de Westhoek weer ônder gaat.
Foor ôns as Streekbelang het ‘t ’n rustig jaar weest, hooplik komt der weer wat
ferandering in deurdat wij ok weer wat organisere kinne. Wij sille de ALV fan 2021
weer houwe kinne met ’n fysike bijeenkomst.
Oflopen Hemelfaatsdâg hewwe Loeky Kapers Fis en Waddenherberg The Friezinn
ôns al ’n mooi foorsetsy geven deur ’n buurtburrel te organiseren. Hier binne ’n prot
mînsen op ôf kommen, wat hooplik ’n ânset is foor meer onderling kontakt op ônze
streek.
’n Ferslag fan de buurtburrel staat in deuze Op ‘e Rolling. Feerder ok ’n stik over de
dykfersterking, over historise en interessante objekten an de Ouwe-Dyk, en soa as
gebrúklik ’n lekker resept en ’n leuke puzzel.
Ik wil graag idereen alfast ’n prot leesplezier wînse met deuze mooie
Op ‘e Rolling en hoop dat wij nander inkorten weer treffe sille.
Roelof de Jong
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Verslag buurtborrel Hemelvaartsdag
Loekie Kaper's Vis en The Friezinn

Hemelvaartsdag was één van de weinige dagen met stralend mooi weer in
dit koude en natte voorjaar. Wat een geluk dat net op die dag Loekie
Kaper's Vis en The Friezinn zich voorstelden aan alle streekbewoners door
het organiseren van een buurtborrel. Een initiatief wat het streekbelang
graag ondersteunde met een financiële bijdrage
Het was het eerste evenement sinds de invoer van de coronamaatregelen.
Nog niet mekaar in de armen vallen, maar wel: samenzijn in een groep en
dat was top!
Veel streekbewoners hebben genoten van een lekker bakkie koffie gevolgd
door de nodige borrels afgewisseld met heerlijke vishapjes. De viskar werd
bewonderd en eindelijk kon de fraai verbouwde herberg ook van binnen
eens goed worden bekeken.
Na zo'n lange tijd niet meer samen te kunnen komen werd deze buurtborrel
extra gewaardeerd en volgens velen moeten we dit zeker vaker doen!
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Brenda van der Laan
Interieurarchitectuur
www.brendavanderlaan.nl/
Wij werken van binnen naar buiten!

Westhoek Búttendyks gaat volgend jaar binnendyks

De comissie Westhoek búttendyks is druk bezig met het realiseren
van een openlucht theater voorstelling achter machine fabriek Meijer.
Binnenkort meer over dit unieke project.
Like onze facebook pagina https://www.facebook.com/Westhoekbúttendyks-240867936336298 en blijf op de hoogte van het laatste
nieuws!

Ledenvergadering uitgesteld
Het bestuur heeft besloten om de ledenvergadering van
dit jaar uit te stellen naar september/oktober in de hoop
dat de coronamaatregelen dan opgeheven zijn.
Alle leden ontvangen, zoals gewoonlijk, vooraf een
uitnodiging voor de vergadering.

Witlof uit de oven met een heerlijke kruidige
gehaktvulling met Oosterse twist

Hoofdgerecht

30 min + 1 5 min oventijd
2 a 3 personen

Ingrediënten
2 personen

200 gr gehakt
1 paprika
1 rode ui
4 witlof
2 eetlepel citroensap
2 tenen knoflook
1 theelepel sambal
4 eetlepels sojasaus
1 handje cashewnoten
1 25 gr champignons
1 handje geraspte kaas
verse peterselie

Bereiding
Verwarm de oven op 200 graden. Snipper de ui en
knoflook fijn en bak in een koekenpan met een klein
beetje olie. Snijd de paprika en champignons in kleine
blokjes en voeg toe aan de pan.
Doe ook het gehakt erbij en bak een paar minuutje
mee. Kook ondertussen de stronken witlof in een pan
met het citroensap 3 a 4 minuutjes. Haal uit de pan en
laat goed uitlekken. Halveer de witlof en snijd het
harde binnenste stuk eruit.
Voeg de sojasaus en sambal (naar smaak) toe aan
het gehaktmengsel en roer er doorheen. Hak de
cashewnoten grof en schep ook door het mengsel.
Leg de gehalveerde witlof in een ovenschaal of op een
bakplaat. Schep het gehaktmengsel er royaal op.
Bestrooi met kaas en zet 1 5 minuten in de oven.
Garneer de gevulde witlof voor het serveren met wat
verse peterselie.
Tip: deze gevulde witlof is eventueel lekker met wat
aardappelpuree of rijst.

Doe je ook mee aan burendag?

Als Streekbelang lijkt het ons leuk om ook mee te doen aan
burendag. Een dag om kennis maken met alle nieuwe buren en bij
te kletsen met de oude. We denken aan een picknick voor de hele
streek met iets leuks voor jong en oud.
Elles Dijkers heeft al flink wat ervaring met het organiseren van
burendagen in haar vorige straat en wil dit ook op onze streek
graag doen. Natuurlijk hopen we dat er meer mensen mee gaan
helpen om er samen een leuke dag van te maken!
Heb je een idee en/of wil je meehelpen?
Weet je misschien een mooie plek?
Neem dan contact op met Elles
Telefoon 06-1 40351 64
Huisnummer 11 36
E-mail ellesdijkers@hotmail.com

Gaatje in de dijk? Gaatje in je hoofd!

Wat is er aan de hand? In het kader van de dijkversterking Koehool-Lauwersmeer is
naast dijkversterking ook gekeken naar koppelkansen voor natuur. Eén van deze
koppelkansen blijkt de aanleg van een zogenaamde wisselpolder te zijn in
Westhoek. Een wisselpolder bestaat uit twee dijken, waarbij een gat in de buitenste
dijk (in dit geval de primaire kering) is gemaakt. Dit zodat gedurende lange tijd slib
afgezet is en de bijbehorende brakke natuur zich kan ontwikkelen.
Hierdoor zou er een nieuw natuurgebied kunnen ontstaan en worden toegevoegd

aan het buitendijks natuurgebied. Dit levert onrust op bij de akkerbouwers welke
gebruik maken van de zeer vruchtbare kleigrond.
Hieronder een artikel daarover uit de Leeuwarder courant dd 3 juni 2021
"Een polder die ideaal is voor de akkerbouw teruggeven aan de Waddenzee? De
Hoogterps, die een deel ervan gebruiken, kunnen er met hun verstand niet bij.
Ze hebben deze woensdagochtend net de laatste pootaardappelen in het land
gebracht. Bijna nooit is de akkerbouwfamilie Hoogterp daar zo laat in het seizoen
nog mee bezig. Maar ja, met het regenachtige weer kon het nu niet anders.
En dan kwam deze week ineens het idee naar buiten om een gat te maken in de
zeedijk bij Westhoek. De Waddenzee zou dan zo nu en dan de polder van 46
hectare in kunnen stromen en slib kunnen afzetten. Natuurorganisaties zien er wel
wat in: zo zou een gebied kunnen worden gecreëerd dat ideaal is voor vogels. Een
wisselpolder, zogenoemd.

De Hoogterps moeten er niet aan denken. De akkerbouwers (broers Willem, Andries
en Hessel bestieren het bedrijf samen met hun ouders Wybren en Kinke) zijn al
jaren een van de drie grondgebruikers in de polder. Ze pachten er 1 0 hectare vaste
kleigrond, ideaal voor hun belangrijkste inkomstenbron: het telen van
pootaardappelen. De Pôlle, noemen ze het.

Verzilting

Alleen al het idee vindt Willem Hoogterp onbegrijpelijk: de polder is net als de rest
van de regio zó ideaal voor de akkerbouw. Van verzilting is nauwelijks sprake en de
zeewind zorgt voor relatief koele zomers. ,,En door de wind is er weinig luizendruk
en hebben we dus ook weinig last van virussen. Het maakt het hier echt het beste
klimaat voor pootaardappelen.”
Zulke gebieden zijn wereldwijd schaars, zegt hij. ,,En dan zouden we het hier
opzettelijk gaan verzilten. Wereldwijd kun je dat echt niet verkopen. In heel wat
landbouwgebieden zijn ze juist jaloers op ons.”
De afgelopen maanden spraken de Hoogterps wel mee bij informatiesessies over de
dijkversterking tussen Koehool en Lauwersmeer, een project dat tot 2028 duurt. Er
werden allerlei ideeën geopperd voor projecten die hieraan konden worden
gekoppeld. De akkerbouwers zeiden vooral buitendijks kansen te zien voor
natuurontwikkeling. ,,Op veel plekken slibt het al aan. Daar kun je echt wel wat doen
met natuur.”

Balans verstoren

Maar binnendijks? Dat moet niet, vinden ze. Het werd al wel geopperd. ,,Maar er
werd bij gezegd: het zijn maar ideeën, nog niets is concreet. Maar nu ineens komt dit
wel als concreet plan bovendrijven.” Overigens gaat het volgens Wetterskipbestuurder Bé de Winter (CDA) om een idee waarvan nog lang niet zeker is dat dat
tot uitvoering zal komen.
Niet alleen om het ontpolderen zelf ziet Hoogterp het niet zitten. Hij vreest vooral ook
verzilting van de omliggende akkerbouwgronden - die dan alleen nog van het
zeewater zouden worden gescheiden door de oude Oudebildtdijk. Terwijl van
verzilting nu juist nauwelijks sprake is.
,,Kijk ook naar Holwerd aan Zee: we gaan maar op allerlei plekken de dijk
doorbreken, terwijl we niet weten wat de gevolgen zijn op lange termijn. Hoe het
gaat met de gewassen, het zout en het grondwater? Er is nu een goede balans. Als
er nu zout water binnendijks komt, wordt die balans misschien wel verstoord.”

Zeeland

Voor je het weet zit je met een situatie zoals in Zeeland, zegt hij. De laatste droge
jaren zagen sommige akkerbouwers hun oogst mislukken, omdat ze door een
zoetwatertekort niet konden beregenen. ,,Het moet niet zo zijn dat we later moeten
zeggen: dit had niet gemoeten, we zijn hiermee toch de mist in gegaan.”

(Lees verder op volgende bladzijden)

(Vervolg Gaatje in de dijk ofgaatje in je hoofd!)
De Hoogterps hebben zo’n 350 hectare grond in gebruik, voornamelijk rond
Westhoek en Sint Jacobiparochie. Hun pootaardappelen gaan de hele wereld over.
De spunta gaat bijvoorbeeld naar Noord-Afrika, de innovator wordt gebruikt om
uiteindelijk patat mee te maken voor de McDonald’s.
Op De Pôlle staat dit jaar graan, als ‘rustgewas’, zodat de grond niet te veel hoeft te
worden beroerd. Volgend jaar komen er weer pootaardappelen - om uitputting van
de grond te voorkomen mag dat slechts eens per drie jaar.

Toename ganzenvraat

Naast de verzilting vreest Hoogterp met ontpoldering een toename van ganzenvraat
op de omliggende gronden en (door verstuiving) meer onkruid tussen de gewassen.
Hij wijst ook op het economische belang van de akkerbouw voor de regio.
,,Mechanisatiebedrijven, loonbedrijven, adviseurs: noem maar op. Er is van alles aan
gelinkt en dus ook heel veel werkgelegenheid. Ik vraag me echt af of dat wel wordt
meegewogen. Of de mensen die dit bedenken wel écht weten wat hier speelt.”
Hij zegt te hopen dat het idee na alle protest snel van tafel gaat. ,,Waarom zou de
grond hier niet gewoon voor de landbouw kunnen blijven worden gebruikt? Het gaat
er bij mij gewoon niet in. We kunnen hier heel efficiënt voedsel produceren. In
andere landen hebben ze er vijf keer zoveel land voor nodig.”
In 1 vandaag dd 1 0 juni 2021 werd ook aandacht besteed aan dit item
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/akkerbouwers-verbijsterd-over-plan-om-ruimtete-maken-voor-waddenzee-op-vruchtbare-landbouwgrond-gaatje-in-de-dijk-gaatje-inje-hoofd/
Vooralsnog zijn de plannen eerst weer in de ijskast gezet en kunnen de
akkerbouwers opgelucht adem halen.

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

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

Hoe gaan we om met monumenten en kunstwerken?

Door Rennie Steensma werden we er op gewezen dat de huisjes nr. 860 en
862 te koop staan. Met een nieuwe eigenaar is het altijd weer afwachten
wat er wel en wat er niet veranderd gaat worden aan huis en erf. En in dit
geval betreft het erf ook een historisch element: de Rolling.
Aan de Rolling is te zien hoe hoog de dijk vroeger was. Omdat de weg te
smal was is er ooit een stuk van de dijk afgegraven zodat de weg breder
werd. De huisjes kwamen hierdoor boven weghoogte te liggen en als
overgang is de Rolling gemaakt. Er zijn nog maar een paar plaatsen op de
dijk waar de Rolling voorkomt en dit is van historisch belang. Ze zijn voor
toeristen en bewoners een leuke bezienswaardigheid.
Doordat Rennie de betreffende makelaar ingeseind heeft is de bijzondere
status van de huisjes en de Rolling nu duidelijk in de advertentie vermeld.
Maar hoe zit het met andere monumenten en kunstwerken? Zorgen we
daar goed voor? Hebben we ze allemaal goed in beeld? De gemeente is
ook ingeseind maar die lijkt niet meteen in actie te komen en geeft aan dat
bewustwording meer effect heeft dan regelgeving.
Daarom hopen we dat er bewoners zijn die hiermee aan de slag willen in
een werkgroep. Inventariseren wat er is en uitzoeken of en hoe dit
beschermd is. En wanneer nodig zorgen dat het behouden blijft voor de
toekomst. Eventueel met andere streekbelangen of bijvoorbeeld Stichting
Herstel Bildtdijken en Dorpen?
Lijkt het je wat? Meld je dan aan op info@streekbelangoost-enwesthoek.nl.
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Siergrind

Kijk op facebook.com/loekiekapersvis
voor standplaats en tijden

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

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

