Beste dorpsgenoten,

Wanneer u deze uitgave van de Foestrumer onder ogen krijgt is 2008
alweer bijna 3 maanden oud.
De winter, tussen aanhalingstekens is voorbij en de lente heeft zijn intrede gedaan, we hopen dat dit jaargetij zijn naam wel eer aan zal doen, en
dat het niet zo gaat als met het jaargetij “winter “,zeg maar gerust we
hebben een lange herfst gehad, schaatsen kon alleen op een kunstijsbaan en voor sneeuw moesten we toch ver weg om deze sfeer te proeven.
Doch niet getreurd, optimistisch blijven en hopen op een mooie lente en
een lekkere zomer.
Ook wij als redactie zijn optimistisch, daar ook voor dit jaar iedere adverteerder zijn steun weer heeft toegezegd met een advertentie in onze eigen dorpskrant, een nieuws medium van en voor ons eigen dorp.
Adverteerders hartelijk dank hiervoor, want door deze geldelijke steun
kan ook dit jaar de Foestrumer weer 4 keer worden uitgebracht.
Maar mochten er nog mensen zijn die de Foestrumer een warm hart
toedragen met een financiële steun, dat is natuurlijk altijd van harte welkom, het rekeningnummer staat op pagina 2 van de omslag.
Meer nieuws is er van redactie zijde niet te melden, zodat we u ook nu
weer veel leesplezier toewensen met deze uitgave van uw eigen Foestrumer.
De Redactie

AGENDA

Maart
15
19
31

Playbackshow
Ledenvergadering Plaatselijk Belang
Ledenvergadering vogelwacht

April
11,12
26

Toanielstik “Bokkesprongen”
Voorzomernachttoernooi van T.C. Foestrum

Mei
18
Juni
2-8
4
6
7
12
19
22
28

Adoptietoernooi bij tennisver.
Pepermuntaktie van SVS
Viswedstrijd voor de jeugd
19.00 uur Uitvoering van SVS in de van der Bijhal in Kollum
Night of Brass
Viswedstrijd voor de jeugd
Viswedstrijd voor de jeugd
Adoptietoernooi bij de tennisver.
Midzomernachttoernooi van TC Foestrum

Juli
16
23
30

Viswedstrijd voor dames
Viswedstrijd voor dames
Viswedstrijd voor dames

Aug.
24

Adoptietoernooi bij tennisver.

Sept.
6

Nazomernachttoernooi van T.C.Foestrum

Geboren
Dec
29
Yme Jacob, zoon van Wierd en Sippie de Vries,
B.Bijmastrjitte 1
Jan.
23
Feb.
15

Marije, dochter van Jaap en Hilda Adema-de Boer,
Flaaksikker 20
Albert Pieter, zoon van Pieter Jan en Elisabeth Visser,
Van Teijenswei

Overleden
Dec
31
Klaske Hoeksma-Wijbenga, 72 jaar, Weerdebuorsterwei 7

Nieuws van De Culturele Commissie
Woensdag 27 februari organiseerde de culturele commissie een Discoavond voor de jeugd van de basisschool. In
een gezellige sfeer werd er volop genoten in het Lytshús
van de Fokkema's pleats .
Eerst kwamen de groepen 1 tot en met 3 aan bod. Door loting kwamen
er jongens en meisjes voor een prijsje in aanmerking voor het mooie
verkleden. Aan het eind van de avond werd er nog een stoelendans
georganiseerd.
Er kan teruggekeken worden op een goed geslaagde avond. De volgende activiteit is een playbackshow op 15 maart met deelnemers van
jaren geleden.

NIEUWS VAN VOETBALVERENIGING WTOC
De winterstop hebben we weer achter de rug en de eerste wedstrijden zijn al weer gespeeld. Het is iedere week afwachten of
de geplande wedstrijden inderdaad doorgang kunnen vinden. Zo ook 1
maart, een vol programma, ook de pupillen zouden voor het eerst weer
wedstrijden op het veld spelen, maar helaas door harde wind en regen
zijn alle wedstrijden afgelast.
Algemeen:
Zoals ook al in de vorige Foestrumer gemeld is bij WTOC een sponsorgroep gerealiseerd.
Deze sponsorgroep heeft er voor gezorgd, dat alle jeugdteams in nieuwe
kleding zijn gestoken. Op zaterdag 19 januari waren alle spe(e)l(st)ers
naar de kantine gekomen om de kleding in ontvangst te nemen en natuurlijk met elkaar op de foto.

Met ingang van het nieuwe seizoen heeft WTOC een nieuwe trainer
aangesteld. Dit is Jan van der Bij, momenteel hoofdtrainer bij Zuidhorn
(zo). Henk de Boer gaat WTOC verlaten en wordt hoofdtrainer bij Wyckels Hallum.
Met ingang van het nieuwe seizoen stopt Janneke Zoethout als verzorgster bij WTOC. Haar opvolgster is Sjoukje Adema uit Westergeest. Zij is
momenteel verzorgster bij Buitenpost.
Aan – en afmeldingen:
Voor het aanmelden van een nieuw lid, kunt u een formulier in de kantine van WTOC vragen of downloaden van de website www.wtoc.nl .
Voor aanmeldingen van leden , die geboren zijn in het jaar 1996 of ervòòr moet ook een pasfoto en € 2,50 bij aanmelding ingeleverd worden. Afmeldingen dienen schriftelijk voor 1 juni gedaan te worden.
Graag inleveren bij Jantsje Wiersma, E. Meinertswei 11, Westergeest

COMPETITIE:
WTOC 1:
WTOC heeft na de winterstop al weer een paar wedstrijden gespeeld,
maar is er uiteindelijk nog niet in geslaagd om de rode lantaarn over te
dragen. Met Sc Berlikum, Friese Boys en Oostergo is het puntenverschil
minimaal. Met nog 7 wedstrijden te gaan, zal het nog spannend worden
tot aan het einde van de competitie.
Van alle overige teams van WTOC hier een overzicht van de stand op 1
maart 2008. De jeugd heeft tot 1 maart aan de futsalcompetitie, FVVK,
deelgenomen. Hier zijn geen teams van WTOC kampioen geworden.
Zoals u uit onderstaand overzicht kunt opmaken staan Dames 2 en
Meisjes junioren er prima voor.

WTOC 1
WTOC 2
WTOC 3
WTOC DA 1
WTOC DA 2
WTOC B
WTOC C1
WTOC C2

Plaats
12
9
6
8
1
5
8
9

WTOC MC
WTOC D1
WTOC D2
WTOC E1
WTOC F1
WTOC F2
WTOC F3

Plaats
3
FVVK 5
FVVK 3
FVVK 5
FVVK 2
FVVK 2
FVVK 4

Nijs fan toanielferiening "De Bonte Houn"
Minsken út Westergeast en omkriten..........................
Wy binne wer drok dwaande om foar jim it toanielstik
BOKKESPRONGEN te spyljen.
It stik spilet yn' e skuorre fan omke Freerk.
Freerk is widner en hat gjin bêrn.
Hy hat in protte stipe oan syn nije buorlju.
Omke Freerk is jierdje en wurd 79 ier.
Sadwaande komt syn famylje ek del. Syn twa omkesizzers mei harren
frou en syn skoansuster Siecherke.

Dat is fansels hiel gesellich, mar it liket wol, dat de famylje op mear út is
dan in stikje taart!
Want...as in freondinne fan omke Freerk op besite komt, is de famylje
alhiel fan slag.
Se binne allegear deabenaud dat it erfskip harren noas foarby gjit as omke trochset mei dizze frou.
Se besykje dan ek fan alles om dit foar te kommen.
Dat kin fansels núvere situaasjes teweibringe.
Dat wolle jim fansels ek sjen..........
Derom spylje wy 11 en 12 April foar jim yn'e Fokkema's Pleats de klucht
BOKKESPRONGEN.
It stik spilet yn’e skourre……..
En derom wolle wy de grutte seal fan de Fokkema’s Pleats
dan ek hielendal brûke as dekor.
Om de minsken yn de seal goed sicht te jaan, matte wy de stuollen
mei doel delsette.
It kin wêze dat de seal dan earder fol is.
En …sa as jim witte
fol=fol.
Derom wolle wy dit jier begjinne mei foarferkeap.
Jim kinne kaarten bestelle by Fam. Hania 0511-441258
Dat kin nei 25 Maart…..en as jim plak ha wolle soe ik net te lang wachtsje….!!!
Spilers fan “De Bonte Houn “
Oant’sjen!!!!!!!!!!!!!

Bazuinklanken
Het jaar 2007 werd door ons afgesloten met de jaarlijkse
kerstactiviteiten. Op 23 december was het jaarlijkse kerstconcert, ditmaal samen met de Waadsee Sjongers uit Wierum.
We waren erg blij dat de kerk weer vol zat, het is erg leuk om voor eigen
publiek op te treden.
De kerstnachtdienst hebben we dit jaar verzorgd in Kollum, maar
kerstochtend hebben we weer in Westergeest en Triemen kerstliederen
gespeeld. Het nieuwe jaar begon met het begeleiden van een kerkdienst
in Westergeest.
Op dit moment werken we toe naar het jaarlijkse solistenconcours en federatiefestival van de federatie van Kollumerland. Enkele van onze leerlingen zullen op 15 maart meedoen aan dit solistenconcours en ’s
avonds doen we met de gehele muziekvereniging mee aan het federatiefestival.
Ook de voorbereidingen voor de tweede editie van Night of Brass op 7
juni a.s. zijn alweer in volle gang. We hopen dat de avond net zo gezellig
wordt als vorig jaar!
Onze leerlingen spelen sinds kort al mee met de samenspelgroep van
leerlingen in Kollumerzwaag. Zo wennen ze al een beetje aan het spelen
in een band.
Nieuws van gymvereniging SVS
Er is de afgelopen drie maanden heel wat gebeurd binnen de
vereniging.
Op 12 januari hebben wij een onderlinge wedstrijd gehouden.
Alle leden van de vereniging deden hier aan mee. Voor velen betekende
dit een stukje wedstrijdervaring opdoen. Het was een zeer geslaagde
dag, mede dank zij de sponsoring door een vijftal bedrijven uit Westergeest, Triemen en Oudwoude.
Op 26 februari hebben wij onze jaarlijkse tumblingmiddag gehouden. Op
deze opblaasbare lange mat kun je heel veel verschillende kunstjes
doen. Voor de kleintjes betekende dit veel springen e.d. en voor de groteren ook salto en flikflak springen. Door de grote opkomst van kinderen
was ook dit evenement zeer geslaagd.

Op 23 februari hebben wij samen met Wardy Kollum en SVK Kollumerzwaag een wedstrijd van de 3e divisie georganiseerd in Kollum. Het was
voor het eerst dat zo’n wedstrijd in deze regio werd gehouden. Aangezien het hier allemaal wat strenger toegaat als bij een recreatiewedstrijd
was het voor onze verenigingen best wel een uitdaging om alles goed te
laten verlopen. Door de inzet van vele vrijwilligers is het gelukt en de 150
turnsters uit Drenthe, Groningen en Friesland konden op een goede manier hun wedstrijd draaien. Voor onze vereniging betekende dit ook dat
Douwina Hania (de enige van onze vereniging die 3e divisie turnt) nu
mooi dicht bij huis een wedstrijd had.
Op het moment van schrijven hebben de meeste turnsters hun twee
plaatsingswedstrijden gehad.
Bij de jongste groepen nivo 13 en 14 wordt maar 1 wedstrijd gehouden.
Nynke Mellema behaalde hier een dikke eerste prijs met maar liefst
36.90 punten. Zij mag door naar de Fries Kampioenschappen.
Bij nivo 11,12 en 13 haalde Petra Zuidersma een 2e prijs en ook zij mag
door naar de fk..
Nivo 7-10 heeft op dit moment nog maar 1 wedstrijd gehad, maar de resultaten zijn dusdanig, dat als de tweede wedstrijd net zo wordt geturnd
hier ook een aantal dames door mogen naar de fk.
In de 4e divisie turnen 2 meisjes van onze vereniging. Lorieke Drenth
haalde mede door een blessure niet genoeg punten om door te mogen
naar de districtskampioenschappen. Mariska Talma moest helaas door
ziekte de tweede wedstrijd thuis blijven, waardoor ook zij is uitgesloten
voor de districtskampioenschappen.
In de 3e divisie worden de plaatsingswedstrijden meteen op districtsniveau gehouden. Douwina Hania werd op de eerste wedstrijd 7e en op de
tweede wedstrijd 9e. Gemiddeld kwam zij uit op een 8e plek. Naast deze
wedstrijden worden de provinciale kampioenschappen gehouden. Douwina eindigde hier als 4e en dit betekent dat zij ook dit jaar door mag naar
de voorrondes voor het nk in Wieringerwerf op 9 maart.
Voor uitslagen kunt u altijd kijken op www.noord.kngu.nl bij uitslagen.
Tot zover, Een sportieve groet van gymvereniging SVS.

Nieuws van de Fokkema’s Pleats
Zoals in de vorige Foestrumer al is gemeld wordt er hard gewerkt aan
een nieuw Multi-Functioneel Centrum. De diverse ingestelde werkgroepen hebben hun eindproduct afgeleverd.
Dat betekent dat er in de werkgroep samenwerking hard is nagedacht
over de verschillende samenwerkingsmogelijkheden tussen de verschillende bewoners van het nieuwe pand. Daar waren zeer zeker verrassende elementen bij.
De werkgroep die zich heeft beziggehouden met het programma van eisen voor het nieuwe gebouw heeft tot aan het laatst toe gewerkt aan het
programma en het resultaat biedt vele aanknopingspunten voor een architect om mee te werken en uit te werken.
De werkgroep exploitatie en beheer heeft de nodige zaken uitgezocht en
uitgewerkt. Jammer genoeg is door omstandigheden nog geen afronden
verhaal gemaakt over de beheersconstructie en het daarbij behorende
gebruikersoverleg. Er is wel de nodige duidelijkheid verkregen over de
huurprijs per m2. En dat pakt voor de pleats niet ongunstig uit en dat is
nog zacht uitgedrukt. Bovendien zijn er zeer duidelijke afspraken gemaakt over de eigen inbreng van de Fokkema’s Pleats, deze zal namelijk
van de Pleats blijven.
Met andere woorden, we hebben een goede stap in de juiste richting
gezet. Dat is ook nodig want we willen de voortgang er ook graag in houden.
Ook het overleg met de tennisvereniging heeft mogelijk een gunstige bijdrage opgeleverd aan het gehele proces. Zodat ook de tennisvereniging
een beter gevoel over het nieuw te vormen MFC zal hebben.
Over de locatie is jammer genoeg tot op heden geen duidelijkheid. In onze beleving wordt het nu haast wel tijd dat daar duidelijkheid over komt.
Bij de afrondende besprekingen van de diverse werkgroepen bleek dat
de zo gewenste ruimte voor de jeugd niet was meegenomen. Het bestuur van de Fokkema’s Pleats heeft daar met klem aandacht voor gevraagd in de diverse werkgroepen. Bovendien heeft het bestuur dat ook
langs andere weg kenbaar gemaakt. Gelukkig is daar door nagenoeg
alle partijen positief op gereageerd. Eén en ander betekent wel dat het
gepaard zal gaan met meerkosten.

Een dekking daarvoor is niet uit de begroting van het MFC te halen. Het
zal dus op een andere manier financieel geregeld moeten worden. De
eerste stap die nu wordt gezet is het bijeen roepen van de diverse partijen die daar mogelijk een rol in kunnen vervullen.
Het bestuur van de Fokkema’Pleats spreekt nogmaals nadrukkelijk uit
dat er een ruimte voor de jeugd moet komen. Het was immers bij de start
van het gehele traject een van de punten waar iedereen het over eens
was.
Hopelijk kunnen we de volgende keer meer duidelijkheid geven over de
locatie en zijn er mogelijk al een paar eerste schetsen van het nieuwe
gebouw te bewonderen.

Nieuws van de visclub
UITSLAGEN DAMESVISSEN 2007
25-07-2007
Grietje Oostwoud
426cm
Anita Brouwer
319cm
Aaltje Burgstra
294cm
01-08-2007
Anita Brouwer
Grietje Oostwoud
Jellie Klaster

265cm
258cm
221cm

08-08-2007
Grietje Oostwoud
Janke Burgstra
Janke de Haan

1084cm
409cm
406cm

UITSLAGEN JEUGDVISSEN 2007
0 t/m 7 jaar
Thijs G. Poortinga
67 vissen 750cm
Roan Hoeksma
44 vissen 724cm
Johan de Vries
45 vissen 585cm

8 t/m 11 jaar
Johannes de Vries
Anne de Haan
Ype G. Poortinga

96 vissen 1212cm
78 vissen 1112cm
65 vissen 845cm

12 t/m 15 jaar
Herre Hoekstra
Harmke de Vries
Alie de Jong

119 vissen 1443cm
14 vissen 226cm
15 vissen 197cm

Jeugdvissen 2007
Op woensdag 6 juni was het dan zover. Het jeugdvissen was weer begonnen en in tegenstelling tot de afgelopen jaren waren er dit keer bij de
eerste wedstrijd een mooi aantal kinderen (27) die stonden te popelen
om te beginnen met vissen.
Het weer werkte ons dit jaar minder tegen dan vorig jaar, het was om het
maar zo te zeggen mooi visweer.
Bij de eerste wedstrijd werd er op sommige plaatsen een groot aantal
vissen gevangen, in de oudste groep was er al meteen een groot verschil
ontstaan tussen de deelnemers. In de andere groepen was het verschil
aanmerkelijk minder.
Ook bij de tweede wedstrijd (29 deelnemers) werd er hier en daar veel
vis gevangen en ook de derde wedstrijd (32 deelnemers) was een mooie
wedstrijd met zo nu en dan veel vis.
Aan het einde van de derde wedstrijd werden zoals altijd de kinderen in
café “Foestrum” verwacht voor de prijsuitreiking.
Na het nuttigen van een glas drinken en een bakje patat volgde de prijsuitreiking.
De prijzen die de nummers 1,2 en 3 van elke groep kregen zijn beschikbaar gesteld door “Faunaland Numan” , naast deze prijzen kregen de
nummers 1,2 en 3 ook nog een standaard (hier kreeg ik hele leuke reacties op zoals: “die is mooi” , “wauw wat een mooie bekers” dus dat was
een groot succes).
Voor de rest van de deelnemers was er een medaille als aandenken.
Het waren dit jaar drie zeer geslaagde wedstrijden en ik hoop dat dit volgend jaar weer zo is, alleen dan met nog meer deelname.

OPROEP AAN ALLE JEUGD T/M 15 JAAR
Ook dit jaar is er weer jeugdvissen van H.S.V. “de Dobber”.
De wedstrijden worden gehouden op:
Woensdag 4 juni
18.30-20.00 uur
Woensdag 12 juni
18.30-20.00 uur
Donderdag 19 juni
18.30-20.00 uur.
Wees ruim op tijd aanwezig (18:00) zodat jij je spullen rustig klaar kunt
zetten en iedereen tegelijkertijd kan beginnen met vissen dit is om 18:30.
Verzamelen voor de wedstrijd bij de brug bij het Ljeppershiem te Westergeest. Inleg €1,- per keer.
Met vriendelijke groet,
Steven de Haan
Bestuurslid Jeugd
BOUWVAK DAMESWEDSTRIJDEN WESTERGEEST 2008
Woensdag 16 juli
Woensdag 23 juli
Woensdag 30 juli

13.00-16.30 uur
13.00-16.30 uur
13.00-16.30 uur

Inschrijven vanaf 12.00 uur in café Foestrum.
Alleen voor leden van H.S.V. de Dobber. Inleg € 3,Nieuws van de dartclub
Afgelopen 9 februari hebben we een darttoernooi georganiseerd, waarbij
we een nieuwe sponsor hebben gevonden.
De sponsoring werd dit maal verzorgd door de BASISKEUKEN te Westergeest.
Na zaterdagmorgen alles te hebben klaar gezet konden de kleine darters
eerst de spits afbijten. We hadden hier 3 leeftijdscategorieën voor gemaakt, tm 8 jaar en 9 tm 11 jaar en 12 tm 14 jaar.
De Aspiranten lieten zien dat ze goed konden darten en er werd goed
punten gegooid deze middag.

De uitslagen tm 8 jaar

1: Patrick Koster
2: Jan de Jong
3: Reinier Keizer

9 tm 11 jaar

1: Aant Keizer
2: Richard Kempenaar
3: Riemer Durk Bijlstra

12 tm 14 jaar

1: Renco Krol
2: Tjibbe Jan Assen
3: Bartele Nicolai

Graag willen we de vrijwillige tellers nog even bedanken namens de organisatie.
Om s’avonds 19.00 was de zaal open voor de Senioren darters, met een
opkomst van 38 personen, waaronder 7 dames apart in een poule en 30
heren en 1 dame verdeeld onder 7 poules.
De nummers 1 en 2, plus de 2 beste nummers 3 gingen door naar de
winnaars ronde. De andere darters gingen naar de verliezers ronde.
Er werd volop gestreden naar plaatjes in de finales wat zeer mooie partijen heeft opgeleverd. Uislagen van de Dames poule
1
Loekie Eekhof
2
Wietske Keizer
3
Sonja Bijlstra
Hoogste uitgooi komt op naam van Ymkje Kooistra met een check van
68.
Bij de heren in de verliezers ronde is de uitslag als volgt
1
Germ Kempenaar
2
Anco Nicolai
3
Herre Hoekstra
De uitslag bij de winnaarsrone
1
Rudmer Reitsma
2
Djoerd Smid
3
Herman Veenstra

De hoogste check komt op naam van Rene Kempenaar met 113
Ook zijn er natuurlijk deelnemers die 180 gooien, deze zijn natuurlijk getrakteerd op een lekker koud glaasje bier.
Een ieder gefeliciteerd met zijn / haar prachtige mooie beker, welke zijn
aangeboden door BASIS KEUKEN te Westergeest.
In oktober/november zal het volgende toernooi worden georganiseerd,
de officiële datum zal in de dorpskranten worden bekend gemaakt en
met behulp van de flyers die in jullie brievenbus komen.
Tennisvereniging Foestrum
Het schiet al aardig op, de voorbereidingen zijn in volle gang
want op 29 maart a.s. zal het tennisseizoen weer losbarsten!
Tennislessen
Ook dit seizoen zal Henry Scheeringa de tennislessen verzorgen. Tot de
zomervakantie kunnen er ongeveer 8 lessen worden gevolgd. De lessen
zullen plaatsvinden op de zaterdag.
De lestijden en de kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid leden die
zich opgeven. Geef je vóór 1 april a.s. op via de mail bij Alie Renes ( renesam@zonnet.nl of tel. 445082, inspreken voice mail mag ook!). Geef
aan welk tijdstip jou het beste uitkomt, zodat we daar met de planning
rekening mee kunnen houden.
Activiteitencommissie
Uiteraard zullen er weer diverse toernooien, al dan niet met een hapje en
een drankje, op het programma staan. Bij de toernooien staan sportiviteit en gezelligheid voorop.
Ook de populaire adoptie-toernooien staan weer op de agenda. Bij een
adoptie-toernooi vraagt een jeugdlid een seniorlid om mee te dubbelen.
Weet je zelf niemand geef je dan toch maar op, wij zorgen dan voor een
partner! In het clubgebouw van de tennisclub zullen inschrijflijsten hangen zodat je je kunt opgeven voor de diverse activiteiten. Natuurlijk zijn
er ook de toss-avonden: op vrijdagavond vanaf 19.00 uur kunnen de heren spelen, op woensdagavond vanaf 19.00 uur is er voor de dames gelegenheid om te spelen.

Heb je zelf een leuk idee voor een activiteit, dan horen we dit graag!
Contributie
De contributie voor dit seizoen is ongewijzigd:
€ 70,-- voor de eerste volwassene in een abonnement
€ 60,-- voor 2e en volgende volwassen leden van een gezin
€ 35,-- junioren ( 15 t/m 17 jaar)
€ 25,-- jeugdleden (t/m 14 jaar)
€ 45,-- studenten
€ 160,-- maximaal voor het hele gezin
De leeftijd per 1-1-2008 is bepalend voor de indeling.
Graag ontvangen wij de contributie vóór 1 april op bankrekeningnummer
29.65.73.264, tnv Tennisvereniging Foestrum te Westergeest.
Natuurlijk zijn nieuwe leden ook van harte welkom!
Je kunt je opgeven bij Pauline via de mail: paulinevantland@hotmail.nl of
tel. 451013
Bestuursleden
Voorzitter
: Jan de Vries (tel. 452240)
Alg. lid: Willem Keizer 445437)
Secretaresse : Pauline van t Land (tel. 451013)
Griet Nicolai (444084)
Penningm.
: Rinze Damstra (tel. 445082)
Jan Anne Botma (408229)

Tot ziens op de tennisbaan.
Het Bestuur.

PEUTERSPEELZAAL IT PJUTTERSPLAK
Beste Lezers,
Na de kerstvakantie is de peuterspeelzaal weer begonnen
met een nieuwe leidster: Masja Veenhuizen. Juf Gerrie heeft vlak voor
de kerstvakantie afscheid genomen en is weer als tutor aan het werk in
Kollumerzwaag en Munnekezijl.
De dagen dat de peuterspeelzaal open is, zijn ook veranderd. De peuterspeelzaal is nu open op maandag- en woensdagochtend. Dit komt omdat
juf Masja ook in Burum werkt en daar de dinsdag- en donderdagochtend
werkt.
Een ochtend op de peuterspeelzaal begint om 8.45 uur. De kinderen komen een voor een binnen en gaan lekker spelen: fietsen, kleien, in de
poppenhoek, enz. In de eerste kring zingen we ons welkomstliedje en
noemen alle namen.
Elke ochtend is er een vast moment waarop iets gemaakt wordt; plakken,
verven, kleuren, enz. Dit aan de hand van een thema waar we een aantal weken mee werken. In januari was het thema; winter en in februari
zijn we gestart met het thema; water.
Samen eten en drinken we wat. Daarna wordt er weer gespeeld. Bij mooi
weer buiten en anders binnen.
Regelmatig hebben we nog een moment waarop we allemaal bij de tafel
zitten om te puzzelen, een spelletje memorie of domino, etc.
Andere activiteiten die we op de peuterspeelzaal doen zijn: voorlezen,
liedjes zingen, muziek maken, bewegingsspelletjes en zo nu en dan maken we een uitstapje.
Zo zijn we 18 februari met alle peuters naar de bibliotheek in Kollum geweest. Daar werden de peuters voorgelezen uit het boek: Muis vindt een
huis. Er werd gebruik gemaakt van grote vertelplaten, zodat iedereen het
goed kon zien. Daarna op speurtocht door de bibliotheek opzoek naar
muis. Een kleurplaat kleuren en natuurlijk even kijken in al die mooie
peuterboeken.
Zowel op de maandag als de woensdag zijn er twee vaste vrijwilligsters
aanwezig. Maandag Wilmy en Anneke en woensdag Anneke en Ria. Een
paar extra handen op de groep is erg prettig.

Dat It Pjuttersplak drie vaste vrijwilligsters heeft is voor een peuterspeelzaal wel bijzonder. Vaak is het erg moeilijk om vrijwilligsters te krijgen.
Dan moet er een beroep op de ouders worden gedaan, die dan bij toerbeurt moeten meedraaien. Dat is nu niet nodig. We hopen dan ook dat
Anneke, Ria en Wilmy nog lange tijd willen/kunnen meedraaien.
Mocht u belangstelling hebben voor de peuterspeelzaal, kom dan gerust
eens kijken op de maandag- of woensdagochtend. Een aanmeldingsformulier kunt u halen bij de peuterspeelzaal of u kunt uw kind aanmelden
via www.timpaangroep.nl .
Graag tot ziens op peuterspeelzaal “It Pjuttersplak”
In de Fokkema’s Pleats, Eelke Meindertswei 2, Westergeest.
Maandag- en woensdagochtend van 8.45 – 11.30 uur.
Met vriendelijke groet, de oudercommissie, juf Masja van “It Pjuttersplak”
Westergeest-Polen
De laatste keer heb ik geschreven over ons reisverslag van
13 -20 oktober 2007.
Maar stil zitten is er hier echt niet bij. Op 4 december 2007
hebben we Jilles Bijlstra en Jan Kempenaar geholpen met gesorteerde
kleding voor Roemenië . Jammer dat er nog dozen vol mooie spullen waren , die niet meer in de bus konden. Wij hebben met Jilles en Jan meegeleefd toen ze naar Roemenië waren. Maar ook zijn zij weer veilig
thuisgekomen. Als dank kregen wij een pracht van een kerststukje. Dat
hebben we zeer gewaardeerd. Bedankt hoor mannen!
Ook Albanië krijgt kleding van ons, want anders hebben wij te veel. Voor
Polen zijn we nu alweer bezig, maar dat wordt wel september. Radek,
onze gast aan tafel, is vanaf 14 januari weer in Nederland aan het werk.
Wij merken, dat sommigen al schoonmaakkriebels krijgen en dan worden
de kasten opgeruimd en dan gaan we weer sorteren. Ook krijgen we
soms prachtige rommelmarktspullen, namen te veel om op te noemen.
Mensen heel hartelijk dank hiervoor.
Vriendelijke groet, Geert en Griet

Út ús ferline.
“Plaisier Rijdtuijgen en Zeijljachten” op namme fan
Westergeastmers
Ik mei graach ris op ynternet ‘strúne’ en kom dan somstiden
moaie oersichten tsjin. Sa kaam ik in oersicht tsjin fan Westergeastmers
mei “Sjaijs met paard” yn 1797 en 1798. In pear nammen nim ik hjir oer.
Jan Jans Helder
Chaijs met 1 paard
Eijldert Jilles
Chaijs met 1 paard
Feijke Bockes
Chaijs met 1 paard
Klaas Sierks
Chaijs met 1 paard
Klaas Sijmons
Chaijs met 1 paard
Mark Sierks
Chaijs met 1 paard
Metske Fockes
Chaijs met 1 paard
Teeke Jans
Sjaijs met 1 paard
De earste auto’s op namme fan Westergeastmers.
Op in oare ynternetside kaam ik autonûmers tsjin dy’t op namme fan
Westergeastmers stien ha.
Ek it nûmer dat miskien wol de earste auto fan Westergeast west hat: B256, útjefte op 22 augustus 1907 op namme fan Simon de Vries.
It is tige nijsgjirrich dat yn’e Kollumer krante fan 29 maart 2006 in foto
stien hat fan Simon mei syn auto. Net in auto mei in motor mar mei in
houn! Op’e foto is de houn te sjen.

Simon wenne yn 1907 yn Westergeast en liet doe de auto registrearje
ûnder nûmer B-256. Yn’e krante stiet wol dat de foto roun 1900 makke is,
dat ik bin d’r net wis fan dat auto B-256 hjir ek op de foto stiet.
(Foto út it argyf fan Feikje Breekveld-de Vries út Voorschoten).
Mei autonûmer B-26718 liket Keimpe Annema op 30-8-1940 de lêste
Westergeastmer te wêzen dy’t ýn de Dútske tiid in auto op syn namme
skriuwe litten hat.
Yn 1940 moasten de Dútsers in list ha fan de autobesitters. Ek de
Westergeastmers mei in auto ha dat doedestiids opjaan moaten. Op
ynternet kaam ik dizze list tsjin (it earste nûmer is it autonûmer) – Keimpe
Annema stiet net mear op dizze list:
B-22589: Sytze Banga, Triemen o/d Westergeast. Útjefte: 05-081936 (Duplikaat 14-01-1938)
B-26036: J. H. de Bruin
B-15576: Tjibbe Kuipers, Westergeast. Útjefte: 05-09-1930 (Duplikaat
wegere 19-02-1931)
B-15740: Tjibbe Kuipers, Westergeast. Útjefte: 31-10-1930
B-15902: Tjibbe Kuipers, Westergeast. Útjefte: 19-02-1931
B-16491: Ruurd van der Veen, Westergeast. Útjefte: 09-07-1931
B-15602: Johannes de Vries, Triemen, ûnder Westergeast. Útjefte:
11-09-1930
Nei’t de Dútsers ús lân wer útwrotten binne troch de Geallieerden,
skreaun Tjibbe Kuipers yn augustus 1945 wer 3 auto’s op syn namme. Ik
nim fuort oan om dy wer te ferkeapjen want Tjibbe hie in garage by de
Kalkhúsbrêge:
B-28255: Tjibbe Kuipers. Útjefte: 7-8-1945
B-28256: Tjibbe Kuipers. Útjefte: 7-8-1945
B-28257: Tjibbe Kuipers. Útjefte: 7-8-1945
Fraach.
Wa wit mear fan de wentes oan it Langlân tusken Westergeast en
Âldwâld (by it mounehiem)?
En wa wit wat oer ûnderdûkers yn’e bulten by Jan Hania?
Graach reaksjes nei Ybele Steenstra (ysteenstra@versatel.nl).

Gemeenschappelijke voorouder met Dr Fokkema
Uit onderstaand overzicht blijkt dat de Dr Fokke Jan Fokkema een achterneef in de zoveelste graad was van mijn heit Tjalling Schotanus vanwege onze gemeenschappelijke voorvader Lammert Jacobs de Bruin,
geboren rond 1740. Deze had o.a. de twee zonen Popke en Freerk. Popke is een voorvader van de ene tak en Freerk van de andere zoals hieronder beschreven.
Generatie I

1. Anneke Fokkema

Generatie II . DR. FOKKE FOKKEMA Geboren te Westergeest in het
jaar 1878 en overleden tijdens een vakantie in Duitsland in 1963. Gehuwd met Bortzen van Bruggen , overleden in het jaar 1946
Generatie III
WIEPKJE DE BRUIN Geboren in het jaar 1858 en
overleden in het jaar 1953 .
Zij was gehuwd met Jan Fokkema.
Geboren in het jaar 1852 en overleden in 1916
Generatie IV WYBE SIJBRENS de Bruin geb. te Kollumerzwaag op
19 mrt 1835, landbouwer,
ovl. op 7 mrt 1912, tr. te Kollum op
16 mei 1857 met Taetske Heines Klaver, geb.
voor 11 jun 1838,
ovl. op 17 mei 1905
Generatie V SIJBREN POPKES de Bruin geb. te Zwaagwesteinde op 4 feb 1811, Landbouwer, ovl. 9 sept 1877 te Westergeest ,tr. op
15 okt 1833 te Dantumawoude met Wijpkje Wijbes Fokkema, geb. op
5 nov 1813 te Westergeest, ovl. te
Westergeest 26 nov 1849.
Generatie VI
POPKE LAMMERTS DE BRUIN, geb. te Zwaagwesteinde ,( Popke Lammerts heeft in mei 1811 de familienaam “de
Bruin” aangenomen) landbouwer overl te Zwaagwesteinde op
19 feb 1845 , , tr. te Dantumawoude [ op 23 jun 1799 met Aaltje Sijbrens Hoekstra, geb.te Bergum [ overl. 29 aug 1836. te Zwaagwesteinde .
Lammert Jacobs (de Bruin) geboren rond 1740 en overleden rond de
Franse tijd Tjalling en Lieuwkje zijn in 1962 in een kerkdienst van Dr
Fokkema (een jaar voor zijn plotseling overlijden) geweest. Na de
dienst werden ze uitgenodigd voor het koffiedrinken en een gezellig
praatje over Westergeest in de pastorie in Doetinchem. Het woongedeelte was onderdeel van het kerkgebouw. Zij wisten toen niet van een
gemeenschappelijke voorouder.

Generatie I

TJALLING SIERKS SCHOTANUS, .

Generatie II SIJKE VAN DER HEIDE, geb. op 6 apr 1874, ovl. op
27 juli 1927. tr. op 31 okt 1896 met Sierk Tjallings schotanus, geb. op
10 okt 1872, ovl. op 20 jul 1952,
Generatie III
TRIJNTJE DE BRUIN. tr. op 14 mei 1872 met Jasper
van der Heide,
Generatie IV
KLAAS DE BRUIN,geb 17 dec 1815 overl 4 aug
1878 tr. Op 15 apr 1838 met Gertje Jans de Roos geb 18 mrt 1815
overl 12 okt 1882.
Generatie V
DOUWE FREERKS DE BRUINgeb. ,mrt 1790 overl
20 apr. 1853 tr op .22 okt 1812 metTrijntje Klazes geb 30 mei 1789
overl 22-dec 1845
Generatie VI FREERK LAMMERTS DE BRUIN,geb + 1763 6 apr.
1828 tr op 15 febr. 1789 met Anna Catharina Douwes geb 26 juli 1767
te Twijzel overl 28 jan 1814

Dr FJ Fokkema (1946)
Jasper (Joop) Schotanus

Tjalling Schotanus (1924)

HERINNERINGEN (uit de oude doos) Afl. XXI
Zilveren bruiloft
Di. 23 maart 1943 waren mijn ouders 25 jaar getrouwd en
ze hebben toen van mij een handgesneden eikenhouten
wandbordje gekregen met als tekst 'Werken en Leven' en een voorstelling van een zwaluw die jongen in het nest voerde, heel toepasselijk voor
mijn vader die beide begrippen ook in die volgorde bekeek. Na hun dood
heb ik het weer geërfd en het hangt ergens op een vergeten plek in de
doka.
Doordat er zoveel mensen een paar nachten bleven slapen, was er voor
mij geen plaats meer thuis en moest ik bij Jochem en Aaltje Glastra slapen, de plaatselijk kruidenier en zijn zuster. Ze waren allebei niet meer
de jongsten en vrijgezel, het was echt een huisje van houd aan en er waren altijd wel een paar mensen om mee te kletsen.
Ze hadden een kostganger (Sterk) die in de polder de kost verdiende
door de dikke veldkeien die wij de polder in brachten, fijn te kloppen, zodat ze in de weg verharding gebruikt konden worden. Het was verschrikkelijk zwaar werk waar veel ervaring voor nodig was om te weten waar
en hoe de klappen op de juiste plekken te geven. Hij had een verhouding
met Aaltje, of ze later nog getrouwd zijn weet ik niet.
Die nacht heugde me lang, wie dat zo geregeld had weet ik niet en of er
verder geen plaats meer was weet ik ook niet, maar ik raakte met Jochem in de bedstee en ik voelde al gauw een hand op mijn buik en toen
ik niet zo vlug reageerde van verbazing, ging de hand verder op onderzoek uit en belande tussen mijn benen. Ik reageerde toen nogal heftig en
het regende verontschuldigingen in de trant van, als ik er niet van gediend was moest ik het vooral zeggen. Nou ik was er niet van gediend en
dat heb ik hem dan ook heel duidelijk te kennen gegeven, later begreep
ik dat Jochem homo was en wel van dergelijke spelletjes hield.
De volgende nacht zou ik er weer moeten slapen en zag er de hele dag
al als de dood tegenop, want ik durfde er thuis niet over te beginnen, ik
kon moeilijk zeggen dat ik er niet weer wilde slapen, omdat ze dan zouden vragennaar de reden.
Wel had ik het er met Dicky over en haar reactie was heel nuchter en
spontaan, “wat een viezerik, maar dan ga je toch met mij mee”.

Het bleek dat ze, omdat ze uit een vrij groot gezin kwam en maar klein
behuisd waren, ‘s nachts bij haar opa sliep, een kleine honderd meter
verderop. Wat haar uitnodiging precies inhield wist ik ook niet maar ging
die avond met haar mee. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld
was ging ze me voor naar haar kamer, waarschuwde me vooral geen
lawaai te maken vanwege opa en begon zich uit te kleden.
Toen ik haar voorbeeld niet direct volgde vroeg ze me waar ik op wachtte
en ik ging me toen ook uitkleden en schoof tussen de lakens, waar ze al
lag te wachten. Het ging allemaal zo vanzelfsprekend en helemaal zonder al of niet geveinsde preutsheid dat het bijna leek of het zo hoorde.
Ze was zo heerlijk puur en onbevangen en totaal vrij van enige bijbedoeling zoals ik het daarvoor en erna nooit weer heb meegemaakt. Vermoedelijk voelden Adam en Eva het net zo, vóór de zondeval.
Een tijdje later hebben we toch te veel lawaai gemaakt denk ik of hebben
het fluisteren misschien niet goed volgehouden, hoe het ook zij, op een
gegeven ogenblik hoorden we gestommel en ze zegt: “o jee, opa komt
eraan”.
En inderdaad stond de oude man even later voor het bed, waar ik helemaal onder de dekens was gedoken en zei: “Doe maar niet alsof je er
niet bent, ik heb jullie wel gehoord, over een kwartier kom ik terug en als
je dan nog niet weg bent, ga ik andere maatregelen nemen”. Toen hij
weg was ben ik me gauw gaan aankleden, maar terwijl ik daarmee bezig
was ging Dicky zich ook aankleden en zei op mijn vraag waarom, dat ze
niet alleen in bed bleef, als ik eruit moest ging zij mee en dus stonden we
even later met z’n beiden op straat, het was toen een uur of vier in de
morgen.
We hebben toen een paar uur rondgelopen en gepraat en ik vroeg haar
hoe het nu verder moest als opa het aan haar ouders vertelde. Volgens
haar zou hij dat niet doen en het hooguit aan haar moeder vertellen,
want opa wist volgens haar drommels goed dat als hij het ook aan haar
vader vertelde, het huis te klein zou zijn en zij, maar vermoedelijk ook ik,
niet aan een flinke aframmeling of erger zou ontkomen, daar haar vader
nogal driftig van aard was. Tot mijn en ook haar opluchting denk ik,
kwam haar voorspelling precies uit en werd ze alleen door haar moeder
eens flink onderhanden genomen.

Sedert die tijd was ik bij haar moeder uit de gratie en dat is later nog erger geworden, maar daarover straks meer.
Radio Oranje
Daarna dat voorjaar waren we tijdens de weekenden onafscheidelijk en
hadden een heerlijke tijd, tot haar moeder er in slaagde haar uit te besteden bij een familie in Meppel, waar ze inwonend dienstmeisje werd en ze
sporadisch een weekend thuis was.
Op een zaterdagavond, toen ik met nog enige kennissen bij Jochem
Glastra naar radio Oranje zat te luisteren, ging de bel en meteen was
iedereen in rep en roer. Vlug de radio weg en het ganzenbord werd op
tafel gegooid met de dobbelstenen en pas toen iedereen op zijn/haar
plaats zat ging er iemand kijken wie er aan de deur was. Het bleek dat
een kennis een brief kwam afgeven die voor mij bestemd was en waarop
duidelijk als afzender ‘Dicky’ vermeld stond.
Ik was zo goed niet of ik moest direct gaan lezen wat er in stond, al had
ik dat veel liever later gedaan als ik alleen was.
Ze schreef dat de familie waar ze diende het hele weekend naar Amsterdam was en dat ze met haar oudste zus Griet op het grote huis moest
passen en Griet had Jaap (haar vriend) ook een brief geschreven en ze
vroegen of we zondag de hele dag op visite wilden komen. Pas toen ik
de brief helemaal gelezen had zag ik onderaan een PSje staan, waar
met kleine lettertjes stond: “je kunt die nacht dan bij me slapen als je
wilt”. De vlammen sloegen me uit en aan mijn gezicht zal waarschijnlijk
wel het een en ander af te lezen zijn geweest vermoed ik, want de plagerijen waren niet van de lucht, al hadden ze natuurlijk geen letter kunnen
lezen en wisten helemaal niet hoe of wat.
Wordt vervolgd.
Geale

