Beste leden,
At ik dut skriif, is ’t boven de 30 graden búttendeur en dus is ’t ideaal om even út de
son te wezen. Nou is ’t hyt en droog, maar soa het ’t lang niet weest, de hele winter
waar ’t hêst en friezen waar ’n únnikum.
’t Waar ’t bestuur hest ontskoaten, maar tidens de ôflopen ledefergadering, binne wij
d’r weer op attindeerd, dat Streekbelang Oast- en Westhoek dut jaar 60 jaar bestaat.
D’r waren út de leden ideeën na forenen om dut met ’n feest te fieren, maar doe
kwam ’t koronafirus om de hoek. Derdeur houwe wij ’t op dut stoit maar bij ’n ekstra
dikke Op ‘e Rolling, werbij at wij ok even in ’t argyf doken binne, maar wat in ’t fat
sit...
Gerard is spitiggenog weer út ’t bestuur fertrokken en dat betekent, dat d’r weer ’n
plakky fakant is in ’t bestuur.
Wat d’r feerder allegaar besproken is op de jaarfergadering, kinne jim feerderop in
deuze Op ‘e Rolling leze. Ok is an de order kommen, hoe’t wij ’t railen en sailen in de
toekomst fan streekbelang sien.
Feerder staat d’r in deuze Op ‘e Rolling weer ’n lekker resept om tegaar met ôns ’t
jubileum te fieren en ’n leuk stikky over de Commissie ter Bevordering van de
Kaatssport in de Westhoek. En nag meer fansels.
Feul leesplezier!
Roelof de Jong
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Omslag: ontwerp Cdyk Webdesign, beeld op de TV is de
Rollings in 1 960 met dank aan Bildts Aigene.

60 jaar Streekbelang, een duik in de oude doos
Roelof is de archieven ingedoken op zoek naar leuke en
bijzondere zaken uit de Op 'e Rollings van het
verleden.

Missers zijn van alle tijden zoals wel blijkt
uit dit stukje uit 2001. Het digitale gebeuren
heeft niet altijd meteen verbeteringen gebracht.

1980, een prachtige illustratie op de voorkant, 250!
leden en 5 man in de redactie. Het waren echt andere
tijden!

1978, op zoek naar een goede naam voor dit blad en een
gedicht van Jan de Beer.

1980, een verslag van het reisje van de dameskegelclub.

Wat recenter: 2014, de Op é Rolling verschijnt voor het
eerst in full-color

Help levens redden op onze streek

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat
het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Om een AED te
bedienen zijn er vrijwilligers nodig die, na opleiding, de AED kunnen bedienen.
Op onze opoep in de vorige Op 'e Rolling zijn geen aanmeldingen
binnengekomen. Wel is er op de ledenvergadering voorgesteld om meer
informatie te geven en huis-aan-huis een oproep te doen. In samenwerking met
HartslagNu worden er dit najaar huis aan huis informatiefolders verspreid.
Wil je nu al meer informatie? Kijk dan op hartslagnu.nl.
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Brenda van der Laan
Interieurarchitectuur
www.brendavanderlaan.nl/
Wij werken van binnen naar buiten!

Verknipt uit de Leeuwarder Courant

Commissie ter Bevordering van de Kaatssport
In 1 925 worde d’r in de
Westhoek ’n kemmissy
opricht, die’t ten doel had
om ’t jeugdkaatsen te
stimuleren. De kemmissy
fan 20 leden, beston
doedestiids út
middenstanders, gerniers,
erbaaiers en boeren. Sij
organiseerden. kaatspartijen
foor jongeren, die houden
worden in de waaie beoasten de plaats fan Jarig
Rienks.
Later weunde der
Herre Kingma
de femily Kingma. De leste
jaar of twintig wort d’r kaatst op ’t sportfeld an de Kadal, in de hoek fan de
Ouwe-Dyk.
Sont de oprichting fan de kemmissy hewwe, op de eerste sundeg in july,
altyd ’n prot parturen op de list staan. Meest soa tussen de fijfentwintig en
fijfendartig.
Ok heel wat kaatsers, die’t later goeie prestasys leverden, hewwe bij “ôns”
op ‘e list staan. Dat waren ô.â Jurjen Tiesnitsch, Hessel Bierma, Joop
Bierma en Geert-Jan de Jong.

De kemmissy

Naast de kaatspartijen
worden ok ândere
aktiviteiten
organiseerd. In 1 944
en 1 946 trâdden in de
loads fan Meijer ’t
geselskap Tetman de
Vries op.
Fan de kemmissy, die’t
dut jaar dus 75 jaar
bestaat, binne niet alle
namen bekind, maar
wèl wete wij, dat de
langst sittende
foorsitter, Herre T.
De offisjele overdracht fan ’t foorsitterskap
Kingma, 56 jaar
folmaakt het. Dat waar in syn ogen lang genog en derom het de kemmissy
’n nije foorsitter benoemd, Hotze Buwalda.
Bij die foorsitters-overdracht worde op de aven fan 4 jannewary 2020 even
stilstaan. Derbij hewwe wij met ferhalen en foto’s werom sien.
Sytse Buwalda
Bushokje vernieuwd
De gemeente heeft het
vervalen bushokje in de
Westhoek vervangen door
een nieuw(er) exemplaar.
Deze belbus-reizigers zijn er
blij mee en wij ook.

Woordzoekpuzzel

SCHUIM IJSTAART
Makkelijke ijstaart met meringue schuimples en nougatine op een krokante
bodem van stroopwafels 20 MINUTEN + 5 UREN IN DE VRIEZER, 8 PERSONEN

250 gr meringue schuimpjes
2 eetl suiker
500 ml slagroom
2 zakjes klopklop
30 gr nougatine nootjes
1 theel oploskoffie (optioneel)
200 gr stroopwafels
25 gr boter
50 gr chocolade

Springvorm van ca 20 - 22 cm doorsnede

Sla of hak de stroopwafels in grove stukken. Smelt de boter en schep deze door de
stukjes stroopwafels. Verdeel de massa over de bodem van de springvorm en druk
aan met de bolle kant van de lepel. Klop de slagroom met de klopklop en suiker net
niet stijf (bewaar eventueel een beetje voor de garnering). Verbrokkel de schuimpjes
en meng samen met de nougatine nootjes en oploskoffie door de slagroom. Giet het
mengsel over de stroopwafel-bodem en strijk de bovenkant glad. Rasp de chocolade
en verdeel deze over de bovenkant van de taart. Maak er eventueel slagroom toefjes
op of versier de taart naar eigen idee. Zet de taart minimaal 5 uur in de vriezer. Haal
hem een paar minuten voor het serveren uit de vriezer en verwijder voorzichtig de
rand van de springvorm.

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

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

Bestuurslid gezocht, the continuing story.
Goed nieuws! Op de ledenvergadering hebben zich vrijwilligers gemeld die
praktische zaken als het plaatsen van een bankje e.d. willen aanpakken. Daar
zijn we erg blij mee!
Een nieuw bestuurslid heeft zich helaas nog niet gemeld. We zoeken nog een
secretaris. De secretaris doet het volgende:
- Optreden als informatiepunt voor bestuur en buitenstaanders.
- Zorgen dat post op tijd beantwoordt wordt.
- Beoordelen of post onder de aandacht van het bestuur gebracht moet worden.
- Zorgen dat iedereen op tijd beschikt over de juiste informatie.
- Informatie verzamelen, ordenen en beheren in een toegankelijk archief.
- Samen met de voorzitter de agenda voorbereiden.
- Verslaglegging van vergaderingen.
- Vergaderstukken, verslagen en agenda naar bestuursleden sturen.
- Samen met de voorzitter het beleidsplan en jaarverslag opstellen.
- De inschrijving bij de Kamer van Koophandel bewaken.
- Hapjes en drankjes wegwerken aan het eind van iedere vergadering.

60 jaar Streekbelang, nog eentje uit de oude doos van
1980!

Verslag jaarvergadering Streekbelang Oost- en Westhoek
10 maart 2020

Aanwezig 28 mensen, inclusief 3 bestuursleden, 2 muzikanten en 6
vertegenwoordigers van gemeente/raad.

1 .Opening - Roelof heet iedereen welkom en opent de vergadering.
2. Ingekomen stukken en mededelingen – Brenda van der Zee is afwezig i.v.m.
vakantie.

3. Notulen jaarvergadering 201 9 (zie: Op ’e Rolling seumer 201 9) - Geen

opmerkingen.

4. Jaarverslag 201 9 - wordt voorgelezen door Roelof. Geen opmerkingen.
5. Financieel verslag - Tineke licht toe. Geen opmerkingen.
6. Verslag kascommissie. Meinte Terpstra en Rennie Steensma hebben het

financieel jaarverslag gecontroleerd en goedgekeurd. Neeltje Jensma-Rondaan,
Sandra van der Meer, Meinte Terpstra en Rennie Steensma hebben nu allemaal 1
keer zitting gehad in de kascommissie.

7. Cheque van € 2500,- ontvangen van Bildtse Belangen. De leden wordt
gevraagd naar ideeën om dit bedrag te besteden. Hans Kaper stelt voor een digitale
snelheidsmeter aan te schaffen. Wieteke Dijkman stelt voor een feest te organiseren.
Meinte Terpstra stelt voor het te bedrag ook te gebruiken voor nieuwe banners. Alle
mogelijkheden zullen worden onderzocht i.o.m. met de bedenkers.
8. AED ja of nee? In de Op ‘e Rolling is een oproep gedaan voor vrijwilligers voor de
bediening van een eventuele AED. De respons was nul. Geopperd wordt dat dit
misschien komt door onvolledige informatie over wat het precies inhoudt en wat de
voorwaarden zijn (bijvoorbeeld een minimum aantal vrijwilligers om te starten). De
oproep zal aangepast worden en opnieuw gedaan worden (evt. Via Bildtse Post).
Gemeld wordt dat er in Koehoal een AED komt. Als tip wordt gegeven dat er
misschien al mensen op de streek wonen die het diploma hiervoor al hebben.

9. Rondvraag

- Goffe Jensma herhaalt zijn vraag van vorig jaar over overhangende bomen die
krassen op auto’s veroorzaken, is nog niet voldoende opgelost. Dit is tijdens de
wijkschouw 201 9 besproken, komt door capaciteitsprobleem gemeente. Wethouder
Jan Dijkstra zal hier nog eens navraag naar doen.
- Hans Kaper geeft aan dat er gaten zitten in de noordelijke wegkant die gevaar
opleveren. Dit is besproken tijdens de wijkschouw, de planning vd gemeente is om in
juni de meest slechte stukken van de Ouwedyk aan te pakken. Van tevoren worden
deze plekken met lijnen aangegeven. Bij de gemeente kan altijd melding worden
gedaan.

- Marten Hogenhuis geeft aan dat de noordelijke berm hier en daar een grote
modderboel is geworden. Besproken wordt dat bij de opknapbeurt van 3,4 jaar
geleden te weinig onderhoud is gepleegd en de snelheidsbeperkende maatregelen
(witte opstaande rand zuidkant) voor fietsers gevaarlijk kunnen zijn. De problemen
rond de veiligheid van de Ouwedyk, die minstens zo oud zijn als onze vereniging zijn
dus niet opgelost. Wel is er verbetering: er is minder auto-verkeer en er wordt
langzamer gereden en mensen zijn zich meer bewust van de gevaren en het
rekening houden met elkaar. Helaas blijven er uitzonderingen bij alle soorten
verkeersdeelnemers. Vanuit de raadsleden wordt gesuggereerd om problemen te
inventariseren en dit nog eens aan te kaarten bij de raad. Ook bij bedrijven het
personeel aanspreken wordt genoemd, dit wordt ook al gedaan. De oorzaak is en
blijft de mentaliteit van sommigen en dat is lastig te veranderen. Hans Kaper stelt
voor om in de Op ‘e Rolling een artikel te paatsen over waarom oogst verplaatst
wordt over grote afstand met kippers, dit voor meer begrip.
- Marten Hogenhuis geeft aan dat het bankje bij het schelpenpad naar St Jabik op is.
Het bankje wat voorheen bij het poerdersrampmonument stond zal geplaatst worden
ter vervanging. Spontaan melden zich vrijwilligers die dit willen oppakken. Ook het
schoonmaken van de infoborden (vraag van Goffe vorig jaar) wordt hierin
meegenomen en scheve banners rechtzetten of verwijderen.
- Dorpencoördinator Wilma Stienstra geeft aan dat er op gebied van biodiversiteit
mogelijkheden zijn vanuit de gemeente, bij enthousiasme kan dit aangegeven
worden bij de raad.
- Henk v d Weij geeft aan dat de opkomst bij de aktiviteiten in De Spitsroeden, waar
d.m.v. vrijwilligers en subsidie weer een mooi gebouw van gemaakt is met veel
mogelijkheden, wel wat hoger mag. Ook merkt hij op dat we in een jubileumjaar ziten
met onze vereniging (60 jaar).

Pauze met muziek door Tony Tingen en Jean Paul de Boer
Na de pauze: hoe willen we verder met het Streekbelang? Roelof vertelt dat het
lastig wordt om zaken voor mekaar te krijgen. Verschillende oproepen voor
bestuursleden en vrijwilligers hebben tot nu toe niets opgeleverd. Hoe zorgen we
ervoor dat er weer meer enthousiasme komt? Kunnen we gaan werken met
werkgroepen in plaats van dat het bestuur alle taken uitvoert (zoals de laatste jaren
het geval is)?
Het idee van werkgroepen wordt enthousiast ontvangen. Marten Hogenhuis, Freek
Jaquet, Wieteke Dijksma en Hans Kaper melden zich aan als deelnemer.
Lees verder op pag 21

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

Hans Kaper stelt voor een aantal commissies te vormen (bijvoorbeeld voor klusjes,
een feest, enz enz) en wil wel meedenken over hoe dit in te richten.
Meinte Terpstravraagt zich af of nieuwe bewoners wel actief genoeg benaderd
worden lid te worden. Nemen we mee in de commissies.
Wethouder en dorpencoördinator geven aan dat er vanuit Doarpswurk ondersteuning
gegeven kan worden een en ander goed op te zetten. Ervaring is al opgedaan bij
andere dorpsbelangen.
Goffe oppert dat we misschien samen kunnen gaan met PB St Jabik, er wordt
gezegd dat dan misschien de belangen vam de Ouwedyk ondersneeuwen.
Samengaan met de rest van de Bildtdijken wordt ook geopperd? Dit heeft nog niet
de voorkeur.
Samenwerking met de Spitsroeden is zeker een optie, we kunnen mekaar versterken
en helpen.
Opheffen is ook een (drastische) optie, dan zullen al snel nieuwe initiatieven
onstaan. Gevaar is dat het dan “los zand” wordt. Een bestuur voegt wel wat toe voor
de continuïteit en is handig bij subsidies aanvragen bijvoorbeeld.
Bertina Algra St. Jabik start vanuit gemeente met sociaal project ook in onze streek,
we zullen contact met haar opnemen.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

Tony Tingen en Jean
Paul de Boer spelen
muziek tijdens een
gezellige! nazit.
Dit jaarverslag is opgemaakt door Bernhard.

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

Het dier van deze Op é Rolling: De Kievit
Klasse:
Aves (vogels)
Orde:
Charadriiformes (steltlopers)
Familie:
Charadriidae (plevieren)
Geslacht en soort:
Vanellus vanallus (kievit)

De kievit is een van de meest kenmerkende (weide-)vogelsoorten van ons
land. Hij is onmiskenbaar met zijn puntkuif, zijn zwart-witte kleed en zijn
unieke, opvallend brede vleugels. De kievit komt voor in Azië, Noord- en WestAfrika en Europa. De Kievit komt graag op vochtige grasgronden, akkers en
weilanden, soms ook wel op slikken en steeds meer op maisakkers.
Hij is 30 cm lang en weegt 200 gram. Aan de roep 'zang' die hij laat horen,
“Tjoewiet”, heeft de kievit zijn naam te danken.

Kieviten zijn in de lucht ware stuntvliegers, die behendig in
bochtige vluchten over hun territorium vliegen en daarbij
regelmatig buitelingen maken en zelfs over de kop gaan.
De meest acrobatische mannetjes blijken voor de
vrouwtjes het aantrekkelijkst. Het komt bij Kieviten
regelmatig voor dat een mannetje twee of meer vrouwtjes
heeft. Uit een onderzoek in Noorwegen bleek dat dit het
meest voorkomt bij de mannetjes die tijdens de
balsvluchten de meest steile duikvluchten konden maken.
Deze mannetjes bleken bovendien ook de meest
voedselrijke territoria op de onderzochte percelen te
bezetten.

In het voorjaar vertoont de kievit opvallend baltsgedrag. Het mannetje probeert de
aandacht van het vrouwtje te trekken door luid met zijn vleugels te slaan en
opgewonden buitelingen te maken. Soms heeft een mannetje meerdere vrouwtjes.
Om het vrouwtje tot broeden aan te zetten bouwt het mannetje nestkuiltjes. Ze
selecteren uiteindelijk één nest en dat wordt met halmen bekleed. Nadat een goede
nestplaats is gevonden volgt de paring en het eerste ei wordt vaak nog in maart
gelegd. Een legsel bestaat uit max. 4 eieren. Beide vogels broeden, maar het
vrouwtje het meest. De eieren komen na 24 tot 31 dagen uit. Spoedig na het
uitkomen worden de jongen van de droge, onbeschermde nestplaats geleid tenminste, als het nest op een omgeploegde akker ligt - en naar een meer
beschermd grasland gebracht. Na viereneenhalf tot vijf weken zijn ze zelfstandig. Bij
gevaar doet een kievit alsof hij een gebroken vleugel heeft en probeert zo een
naderende wezel, vos of hermelijn weg te lokken bij het nest. Als de eerste
broedpoging van het kievitstel mislukt, beginnen ze vaak voor de tweede keer met
eieren leggen.
Vroeger werden de eieren veel gezocht en verhandeld.
Van alle kieviten broedt ongeveer 70% in ons land.

Buiten het broedseizoen leven ze vaak in grote groepen en zoeken de kieviten
wormen, insecten en slakken op weiland en omgeploegd akkerland, waarbij de
plevierentactiek van afwisselend korte eindjes rennen en stilstaan wordt gevolgd,
abrupt op een prooi afschietend - een regenworm, langpootmuglarve of rups. Met
heftig rukkende bewegingen wordt de prooi tussen de wortels van graspollen
uitgetrokken. Foerageren wordt moeilijk wanneer de velden bevriezen en dit
verklaart de plotselinge grootscheepse trekbewegingen van Kieviten bij een
invallende vorst. Veel kieviten vliegen dan naar Engeland en Frankrijk. In zachte
winters overwinteren grote aantallen in ons land. Naar het zuidwesten vliegende
kieviten schieten soms drastisch door en belanden in Noord Amerika. De meeste
trek vindt plaats in oktober-november, in het voorjaar in februari en vooral maart.
Trekt over een breed front, zowel 's nachts als overdag.

Kleurplaat
Geef dit zomerse plaatje wat kleur!

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

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Op 'e Rolling, website & FB
Algemeen bestuurslid
Postadres
Bankrekening
E-mail
Website
Facebookpgina

06-24166656

Roelof de Jong
VACATURE
Tineke Lootsma
Bernhard de Vries
Brenda van der Zee
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tel 0623596069

Oudebildtdijk 11 42
9075 NN WESTHOEK
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.

