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Het Bildt in 2018 even Santiago aan het Wad
MARIA DEL GROSSO

SINT ANNAPAROCHIE Naast het al lo-
pende project Potatoes go wild zijn
er in de gemeente het Bildt nog ze-
ker vijf initiatieven voor culturele
evenementen onder de vlag van
Culturele Hoofdstad 2018.

De initatiefnemers presenteerden
hun plannen deze week op het ge-
meentehuis. Een van de ideeën is de

pelgrimsroute naar Santiago de
Compostella in 2018 om te keren.
Niet lopen vanaf de startplaatsen in
Zwarte Haan of Sint Jacobiparochie
richting Spanje, maar de andere kant
uit, richting het Wad.

Bezoekerscentrum De Aerden
Plaats uit Oudebildtzijl wil een sok-
kelproject langs de Oude- en Nieu-
webildtdijk opzetten. Twaalf perma-
nente sokkels moeten er langs de
zeedijk komen, waarop elk jaar an-

dere kunstwerken worden geplaatst.
Daarlangs moet een route komen.

Het dorp Westhoek gaat West-
hoek Búttendyks opzetten. Omdat
in 2018 de gemeente het Bildt niet
meer bestaat, wordt dit aangegre-
pen om uit te pakken met het Bildts
Aigene en herinneringen aan het
Bildt. Het jaarlijkse cultureel festival
Pypskoft in Oudebildtzijl wordt in
2018 uitgebreid tot Pypskoft XL. De
aanwezige muziekverenigingen bo-

den bij de presentaties gelijk aan om
de diverse evenementen met mu-
ziek op te luisteren.

Het Bildt heeft geen speciaal bud-
get beschikbaar voor Culturele
Hoofdstad, maar de organisatie
hiervan legde op het gemeentehuis
uit hoe de initiatiefnemers aan geld
kunnen komen en welke fondsen ze
daarvoor aan kunnen spreken. De
gemeente zegde op haar beurt toe
behulpzaam te zijn bij de nodige ver-

gunningen.
Het project Potatoes go wild loopt

al omdat het Bildt al jaren contacten
heeft met de andere culturele hoofd-
stad van 2018, Valletta op Malta.
Pootaardappelen vanuit het Bildt
gaan naar het eiland en komen als
consumptieaardappelen terug. Het
project behelst dat deze zendingen
voorzien worden van gedichten
over en weer die straks gebundeld
worden in een boekje.


