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Beste leden,
Alweer ’n halfjaar foorbij, ’n heel besonder halfjaar, ’n halfjaar werin at wij deur de
korona-pandemy âns begonnen binne te werken en te dinken. Môndkappys waren
foor dokters, alleen op ‘e tillefizy sâgen wij se in ’t straatbeeld ferbij kommen.
Teugenworig binne wij op openbare plakken ferplicht om se te dragen, hooplik
allegaar foor de goeie saak, soadat wij ankem jaar meskien weer frij binne om te
doen, wer’t wij sels sin an hewwe.
Wat Streekbelang betreft waar ’t ok ’n rustig jaar. Dut jaar waar ôns sestig-jarig
jubeleum. Spitiggenog hewwe wij dat niet fiere kinnen, soa’t dat hoort, maar dat
komt bij ’t folgende jubeleum fast goed. Feerder hadden wij foor dut jaar al gyn
groate aktiviteiten in gedachten, wat achterôf ok maar goed útkwam. Wel binne d’r
wat bôrden met útlêg over ôns streek skoan maakt, wat onkruud om de monuminten
hine ferwiderd, ’t poerdersramp-monumint weer te plak set en het ‘t “ouwe” banky,
dat op ’t plak ston, der’t de Súdwester nou staat, ’n mooie, nije bestimming kregen.
Bij ôns op ‘e streek waar ’t ok ’n rustige en, faak, mooie seumer. ’n Paar dagen waar
’t hier wat drokker waar met toeristen, die’t graag geniete wouwen fan ôns mooie
landskap, der’t dan ok ’n nij inisjatyf as de Waddenherberg de Friezinn, fan hoopt te
profiteren. Wij binne blij, dat dat d’r weer ’n leuke horeka-gelegenhyd kommen is, in
wat froeger bekind ston as Gaya Indonesia. Oflopen seumer is ok de Ouwe-Dyk wat
anpakt: de deurgroeitegels binne hier en der fernijd. En in de toekomst staat de
riolering bij de Ouwe-Dyk lâns in de plenning om ferfongen te worren.
Hierbij wil ik graag idereen alfast ’n prot leesplezier wînse met deuze mooie Op ‘e
Rolling en elkeneen fijne korsttydsdagen en ’n goed úteand toewînse.
Allegaar ok ’n mooi 2021 en ik hoop, dat wij nander in de loop
fan ’t kommende jaar weer fyzyk sien kinne.
Roelof de Jong
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Bildtstars & Eigenheimers ook op onze streek

Jan en Rinske Andringa
Oudebildtdijk 1225

Bildtstars & Eigenheimers is een van de
projecten die tijdens het culturele hoofdstad
Leeuwarden 201 8 jaar is gerealiseerd, in
dat jaar liep het project van Hallumerhoek tot
Anjum. Sinds dit jaar loopt het project ook tot
aan Firdgum, met 3 boerderijen die
deelnemen binnen onze streek: Jan en
Rinske Andringa, familie Jensma en familie
de Jong.

Het doel is om de boeren en hun families die
langs de route zitten een gezicht te geven
door middel van grote foto’s midden in het
landschap, vaak gepositioneerd op een
schuur en vanaf de weg te bekijken. Het idee
is om zo het verhaal achter de boeren
waarom en wat ze doen bij een breder
publiek bekend te laten worden, verder is het
een leuke manier om eens bij een boer en
de mooie omgeving waar ze wonen te kijken. Jensma Agro BV

Oudebildtdijk 1127

Familie de Jong
Oudebildtdijk 1056

Bij ons op de streek zijn de portretten van
Andringa en Jensma goed vanaf de dijk te
bekijken, die bij de Jong hangt verder van
de dijk af en kijkt over het veld heen, deze
is dan ook het best te bekijken vanaf het
erf. Buiten de grote portretten heeft ook
iedere foto een audioportret, hierin is te
luisteren hoe het dagelijks leven van een
boer er aan toe kan gaan.

Voor info en route: https://www.sense-of-place.eu/project/bildtstars-eigenheimersnoordoost-friesland/

Vraagje,
Heb jij iets leuks meegemaakt hier in de buurt?
Wil je laten weten wat jou enthousiast maakt over
onze streek? Weet je van een leuk initiatief?
Mooie foto gemaakt? Of een mooie tekening?
Stuur het in voor de 'volgende Op é Rolling (dat
kan tot begin juni.

Want zoals je ziet is er nog wel wat ruimte over.

Silent Disco op de kwelder!!
(omdat we volgend jaar wel weer toe zijn aan een feestje)

Samen swingen met koptelefoons! Door het gebruik van koptelefoons is er geen
geluidsoverlast voor de omgeving! Everybody happy dus!!
Neem je eigen koptelefoon mee (dit mag er ook eentje zijn met een snoer daar
hebben we een handige oplossing voor bedacht)

De eerste donderdag in April vanaf 10 uur 's avonds. Check wel even of we uit
de lockdown zijn, want we willen ons natuurlijk houden aan eventuele regels!

Op de kwelder in de Westhoek.Verzamelen op de parkeerplaats voor de

de Súdwester.

Opgave?

Niet nodig, ruimte zat!
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Verbouw
Bouwaanvraag
Inrichting
Restylen
Styling
Cursussen
3d Ontwerpen
Meubelontwerp

Brenda van der Laan
Interieurarchitectuur
www.brendavanderlaan.nl/
Wij werken van binnen naar buiten!

Upgrade bankje bij het Sandpad, bedankt Marten!

Groen uitgeslagen leverde het bankje aan het Sandpad misschien wel mooie
plaatjes op voor fotografen, maar om op te zitten was het niet meer zo geschikt.
Marten Hogenhuis heeft het oude bankje vervangen door een bankje wat bij
Streekbelang in opslag stond. Deze is van kunstof en dus veel beter schoon te
houden. Marten heeft er meteen ook maar even een tegelplateau bij aangelegd voor
schone en droge voeten. Zo kan iedereen weer genieten van het uitzicht.

Woordzoekpuzzel
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He t t a s t i e s ?
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Het doel van onze vereniging is het bevorderen van de leefbaarheid. Leefbaarheid
is de mate waarin de streek aantrekkelijk en geschikt is om te wonen en werken.
Leefbaarheid draait om 3 hoofdzaken:
1 . Het type bebouwing, de huizenprijzen, de aanwezigheid van bijvoorbeeld
winkels, openbaar vervoer en ziekenhuizen. Is het goed mogelijk om er te wonen, te
werken en te recreëren? En hoe is de kwaliteit van de groenvoorzieningen?
2. De sociale omgeving. Dit gaat over zaken als de bevolkingssamenstelling en de
sociale interactie tussen bewoners.
3. Veiligheid: is er overlast, vervuiling, criminaliteit. Zijn er bedreigende situaties?
Leefbaarheid draait dus niet alleen om “dingen”, het gaat ook over veiligheid en
contact. Het tegengaan van enzaamheid bijvoorbeeld. Hoe leefbaar is het hier dan?
Op de website leefbaarometer.nl vinden we dit kaartje (Hoe donkerder de kleur hoe
leefbaarder, wij zijn de lichtgroene strook in het groene gebied links).

Het is hier dus niet “Fantasties!” maar “Ruim voldoende”. Wil je het “Goed” hebben,
loop dan even de akkers voor of achter je woning in, of verhuis richting Nij Altoenae
of liever nog de Nieuwe Bildtdijk waar het “Zeer goed” is (donkergroen).
Blijkbaar valt er op onze streek nog wel wat te verbeteren. Of waarderen we juist dat
er hier niet zoveel voorzieningen zijn? Lekker rustig en hoever is St. Jabik, St. Anna
of Minnerstga nou helemaal (als je een auto hebt)?

Misschien moet er toch nog wat bij?
Evenementen als Sloffermet en de Ouwedykster kerstmarkt zijn niet zo lang geleden
verdwenen, is dat ook jammer? Is het misschien leuk om die weer nieuw leven in te
blazen?
Overal verschijnen bijen- en vlindertuinen, hele voedselbossen zelfs. Willen we dat
ook? Samen iets opbouwen waar iedereen van kan genieten? Iets doen voor de
natuur? Of een parkje?
We worden regelmatig benadert door een organisatie die gymtoestellen in de open
lucht wil plaatsten op onze streek. Is daar vraag naar? Lekker met z’n allen fit
worden? Als bestuur zien we het niet zo zitten, maar wat weten wij er nou van?
Duurzame energie is in. Waarom leggen we op de
zuidhelling van de Ouwedyk niet een lang lint van
zonnepanelen? Lokaal groene stroom zonder lelijke
zonnepanelen op de daken.
Wil je een plek waar je veilig je hond kunt loslaten en
andere honde-eigenaren kunt ontmoeten? Overdekt
misschien?
Heb je een leuk idee voor workshops? De
Spitsroeden is er een prachtige ruimte voor en is te
huur. Neem contact met ze op!
Dit zijn zomaar wat ideeën. Her en der wel eens
genoemd maar (nog) niet serieus onderzocht.
Van een “gek” idee naar iets wat kan werken is
niet altijd even makkelijk, Samen als
Streekbelang wordt het een beetje makkelijker.
Dus heb je een idee waarvan je denkt dat het
de moeite waard kan zijn? Waar meerdere
bewoners wat aan kunnen hebben? Neem
contact op (zie laatste pagina van dit boekje
voor contactgegevens).
Bernhard de Vries

Snelle honingsbroodjes met kaneel en hazelnoten

Je kunt je er waarschijnlijk wel iets bij voorstellen: de geur van deze
broodjes in de oven is fantastisch en ze zijn heerlijk bij het kerst ontbijt.
10 min. voorbereiden
12 min. oventijd

Ingrediënten
8 el. bloemenhoning
1 00 gr hazelnoten
250 gr croissantdeeg
1 el kaneel
Muffinvorm met 1 2 holtes
Verwarm de oven voor op 200 °C. Hak de hazelnoten fijn. Verwarm ¾ van de honing
1 min. in een pannetje op laag vuur. Voeg tweederde van de hazelnoten toe en roer
door
Rol het croissantdeeg uit. Bestrijk met het honing-notenmengsel en bestrooi met de
kaneel. Rol het deeg in de breedte op. Vet de muffinvorm in. Snijd de rol in 1 2 gelijke
plakken en leg deze plat in elke holte van de muffinvorm. Bak ca. 1 2 min. in het
midden van de oven. Laat 5 min. afkoelen in de vorm.
Verwarm ondertussen de rest van de honing 1 min. in een steelpan op laag vuur.
Neem de broodjes uit de vorm en besprenkel met de warme honing. Bestrooi met de
rest van de fijngehakte hazelnoten en serveer.

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

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

Bestuurslid gezocht
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.

Voorstellen

Douwe Gerlof Heeringa – The Friezinn

“Een eureka moment”
zo schreven enkele
kranten. En dat was het
ook wel… Ik was in
201 7 op een festival in
Brabant, Paaspop. Toen
ik het idee kreeg om
Gaya Indonesia in de
Westhoek over te
nemen. Er was Ierse muziek, eten en goed gezelschap. Ik deelde het idee: “een
herberg geïnspireerd door de directe omgeving, de zee, het Bildt. Voor mensen die
van ‘buiten’ houden.”
“Noem het The Friezinn” brainstormden we. Zo was er een idee.
Door Gaya Indonesia over te nemen zou er een tijdperk stoppen. Cor en Agus
hebben in 25 jaar de Westhoek in binnen- en buitenland op de kaart gezet.
Uiteindelijk werd de koop op 31 juli van dit jaar besloten bij notaris De Vries &
Feenstra in Berltsum. In een coronaluw dal, waarvan we nu weten: tussen twee
pieken in.
Voor iedereen die het gezien heeft: er is tot eind oktober flink geklust, gespeeld met
de binnen- en buitenruimte en uiteindelijk het pand het gevoel en de uitstraling van
een Waddenherberg gegeven.

We willen heel graag snel open….
Gelukkig konden we starten
met afhaalmenu’s en
hebben we al veel
streekbewoners blij kunnen
maken. Onze keuken is
zoveel mogelijk ‘Dutch
Cuisine’ dat wil zeggen dat
we streekeigen
ingrediënten gebruiken,
veel groenten en met de
seizoenen meekoken.

We gebruiken onder
andere wild en vis, vanuit
de Nederlandse eettraditie.
Maar we kijken met een
knipoog naar de
Noordzeelanden. Zodat je
ook: Fish Pie, Bangers &
Mash, Carrot Cake en
Lamb Shank tegenkomt.
Mijn zusje Geartsje heeft
een grote hand in de kaart
en vormt het hart van de
keuken, maar doet dat met
meerdere mensen. Uit een speeddate hebben we elf personen aangenomen op
oproepbasis. En vermoedelijk zal dat aantal nog groeien.
De steun van de mensen uit de omgeving doet ons goed. We zijn hartstikke goed
ontvangen.
Heel erg dank daarvoor! Laten we zeggen: graag ‘Ant kikes’!
Douwe Gerlof Heeringa

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

Kijk op facebook.com/loekiekapersvis
voor standplaats en tijden

Kleurplaat

Vergeet niet je eigen naam in te vullen op de lijst van de Kerstman!

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 Gans
Regelmatig horen en zien we weer groepen ganzen overvliegen of in het
land zitten. Maar een gans is niet een gans, er komen meer dan 13
verschillende soorten voor in Nederland.
Hieronder de 8 meest voorkomende:

• 90 tot 1 01 centimeter, 3-6 kg
• Spanwijdte 1 60 tot 1 75 cm
• Grijsbruine gans
• Zwarte kop en hals met witte keelvlek
• Zwarte snavel, poten grauwzwart
• Nest: 4-8 eieren
• Er zijn grote en kleinere ondersoorten die veel op
elkaar lijken
Bijzonderheden
• Exoot, van oorsprong afkomstig uit Noord- Amerika
• Eet gras, ook zaden en graan
• Zomeraantal in 1 977 < 50 en in 201 4 > 35.000

• 64 tot 76 centimeter, 1 ,8-3,3 kg
• Spanwijdte 1 35 tot 1 70 cm
• Kop donker bruingrijs, lichte hals en lichaam, de
staart heeft een brede witte rand
• De snavel is kort met een roze band, de poten zijn
roze
• Nest: 4-5 eieren, soms tot max 8 eieren
Bijzonderheden
• Wintergast
• Eet ook granen

• 69 tot 75 centimeter, 1 ,7-4 kg
• Spanwijdte 1 40 tot 1 74 cm
• Vrij donker verenkleed met donkere hals en kop,
lichte zomen aan de veren op de bovendelen
• De snavel is relatief kort en oranje, de poten zijn
ook oranje
• Nest: 4-6 eieren, soms 3-7 eieren
Bijzonderheden
• Wintergast, incidentele broedvogel
• Lijkt op de kleine rietgans en taigarietgans
• Voedsel: gras

• 55 tot 62 centimeter, 2-3 kg
• Spanwijdte 11 0 tot 1 20 cm
• Kop en hals zwart, m.u.v. een witte halsvlek bij
adulten. Effen donkergrijze bovendelen,
onder de staart altijd wit
• De snavel is zwart en de poten zijn donkergrijs
• Nest: 3-5 eieren, soms 2-8 eieren
Bijzonderheden
• Wintergast
• Dankt naam aan geluid dat ze maken (“rrot-rrot”)

• 74 tot 84 centimeter, 3-4 kg
• Spanwijdte 1 50 tot 1 70 cm
• Grijsbruine gans met lichte voorvleugel
• Roze poten en oranje of roze snavel
• Nest: 3-7 eieren
• Witte boerenganzen zijn ook grauwe ganzen
Bijzonderheden
• Eet gras, graan en maisresten
• Zomeraantal van ca. 7000 in 1 977 tot > 350.000 in 201 4
• 70% van de zomerganzen blijft hier ook in de winter
(Sla bladzijde om voor vervolg)
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• 64 tot 78 centimeter, gewicht 2-3 kg
• Spanwijdte 1 30 tot 1 60 cm
• Bruingrijs verenkleed met zwarte strepen over de
buik
• Volwassen ganzen hebben een witte vlek (kol)
boven de snavel
• Roze snavel en oranje poten
• Nest: 4-7 eieren
Bijzonderheden
• Een gans die vanaf begin oktober massaal ons land in trekt.
• Vrij recent ook broedvogel en overzomeraar (> 5000)

• 58 tot 70 centimeter, 1 ,5-2 kg
• Spanwijdte 1 20 tot 1 40 cm
• Zwart-witgrijs verenkleed
• Zwarte kop en hals
• Zwarte poten en kleine zwarte snavel
• Nest: 3-7 eieren
Bijzonderheden
• Van alleen overwinteraar nu ook sterk toenemende broedvogel
• Komt ook veel voor in zoute gebieden (wadden)
• Eet gras, zaden, zeekraal. Graast gras zeer kort af
• Zomeraantal in 1 977 < 1 00 in 201 4 > 40.000

• 63 tot 73 centimeter, 1 ,5-2,5 kg
• Spanwijdte 1 30 tot 1 45 cm
• Bruin verenkleed met opvallend witte vleugelveren
• Donkere vlek om het oog
• Roze poten en roze snavel
• Nest: 5-1 0 eieren, broedt soms in bomen
Bijzonderheden
• Exoot, van oorsprong afkomstig uit Noord-Afrika
• Voedsel zaden, gras, moerasplanten en insecten
• Onverdraagzaam naar andere ganzen en eenden
• Zomeraantallen in 1 977 < 300 en in 201 4 > 35.000

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

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

tel 851 078
tel
tel 491 263
tel 8501 76
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.

