Beste dorpsgenoten.

Wanneer u deze uitgave van uw eigen dorpskrant de Foestrumer onder ogen krijgt, heeft de lente weer zijn intrede gedaan.
Alles komt weer uit de winterslaap, en gaat zich voorbereiden op het
voorjaar en de zomer, de gehele flora en fauna begint weer te bruisen
van energie en ze beginnen zich van hun mooie kant te laten zien.
We schrijven de lente heeft zijn intrede gedaan, de winter periode ligt
achter ons, waarin ook de afgelopen tijd heel wat is georganiseerd door
de diverse verenigingen, alwaar ze ook nu weer uitgebreid verslag van
gaan doen in deze uitgave van de Foestrumer.
Doch niet alleen een verslag van wat er is gebeurd, ook natuurlijk van
wat er nog gaat gebeuren de komende maanden, al deze aktiviteiten
staan te lezen in de agenda, een handig hulpmiddel om niet te vergeten
wat er gaat komen , hang deze op een zodanig zichtbare plaats neer
zodat het een uitermate handig geheugensteuntje is.
Maar al deze wetenswaardigheden welke staan in uw eigen dorpskrant
de Foestrumer konden niet mogelijk worden gemaakt door de finaciele
steun van onze adverteerders en sponsors, waarvoor we ze ook deze
keer weer voor willen bedanken, en we hopen dat we volgend jaar
weer een beroep op hun kunnen doen, daarom beste dorpsgenoten
“ koopt in de vreemde niet wat eigen dorp uw biedt “
Beste lezers, meer nieuws is er van redaktie zijde niet te melden, zodat
we u ook nu weer veel leesplezier toewensen met deze uitgave van uw
eigen dorpskrant de Foestrumer.

De Redaktie.
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Toanielstik “Dokterke Boartsje”
Ledenvergadering Feestcommissie
Ledenvergadering Plaatselijk Belang
13.00-14.00 uur Afgifte achtergebleven kleding bij de ijsbaan
Boomplantdag
Eieren zoeken rondom de Fokkema's pleats
Fancy Fair in en rond “De Tiksel”
Dodenherdenking, stille tocht, aanvang 19.30 uur bij de
Fokkema's pleats

Geboren
Feb.
3
Remco, zoon van Ruurd en Elly van Dijk

Overleden
Jan.
30

Wieger Hoekstra, 76 jaar

Feb.
4

Bean van der Heide, 77 jaar

NIEUWS VAN PLAATSELIJK BELANG
De jaarlijkse ledenvergadering zal waarschijnlijk gehouden
worden op 25 maart. De feestcommissie heeft dan ook haar
ledenvergadering gepland en misschien combineren we zo beide vergaderingen. We zijn nog in overleg hierover. T.z.t. op de huis-aan-huis uitnodiging staat de definitieve datum + tijd, dus die moet een ieder even
in de gaten houden.
* De datum voor de boomplantdag dit jaar is zaterdag 4 april. Iedereen
is dan welkom om 9.30 uur bij de kantine van de tennisvereniging om
na een bakje koffie of thee samen de boompjes voor de nieuwe inwoners van ons dorp te planten.
* Van een ouder uit ons dorp is de vraag gekomen of het een leuk idee
is om kinderen die een bijzondere prestatie op sportgebied hebben geleverd eens in het zonnetje te zetten. Er werden 2 namen genoemd.
Het bestuur is het met die ouder eens en heeft het volgende besloten:
Een ieder (ongeacht leeftijd, dus ook volwassenen) die in een individuele sport op provinciaal niveau of hoger kampioen is geworden, kan bij
Ankie Hoogeboom worden aangemeld (zelf of door iemand anders); alle
aangemelde personen worden dan "gehuldigd" op de jaarlijkse ledenvergadering.
We zullen daar dit jaar al mee beginnen, dus als hier nog iemand voor
in aanmerking komt, moet dat z.s.m. doorgegeven worden!
* P.B. heeft een brochure gekregen van Kern met Pit (een initiatief van
de Kon. Ned. Heidemij.). Het gaat om een wedstrijd "Win de wens van
je buurt".
Dit is een wedstrijd voor bewonersgroepen die graag zelf iets in of aan
hun woonomgeving willen verbeteren. Het is een soort van weddenschap met de KNHM om de wens binnen een bepaalde tijd waar te maken. Is dat gelukt, dan krijgt de bewonersgroep (minimaal) € 1.000,=.
Voor spelregels en meer informatie kunt u kijken op de website:
www.knhm.nl
Er liggen o.a. ook informatieboekjes in de Fokkema's Pleats.

* Op maandag 4 mei vindt de nationale dodenherdenking plaats en ook
dit jaar zal de stille tocht 's avonds om 19.30 uur vertrekken vanaf de
Fokkema's Pleats naar de begraafplaats toe. Daar zullen dan bloemen
worden gelegd bij de graven van de omgekomen soldaten.
Tot ziens op de ledenvergadering!
Namens het bestuur,
Ankie Hoogeboom, secr.
e-mail: a-hoogeboom@home.nl

NIEUWS VAN DE CULTURELE COMMISSIE
30 december werd er een Filmavond georganiseerd door de
Culturele Commissie.
Het eerste gedeelte was bedoeld voor de groepen van de
basisschool.
De eerste film “The 12 dogs of Christmas”viel goed in de smaak bij de
grote groep jongeren. In de pauze werden ze getracteerd op een bakje
patat.
Onderaan op het stencil zat een kleurplaat, die kon worden ingeleverd
om in aanmerking te komen voor een prijsje.
Na een keuring door een onpartijdige jury, kwamen de volgende gelukkigen uit de bus:
Anouk Koster, Sterre Meijer, Nienke Emma Adema, Rick Brouwer,
Daniel Rekker, Janneke Annema
Heine Steenstra mocht ook een prijsje in ontvangst nemen, omdat hij ook
de moeite had genomen om de kleurplaat in te leveren.
De volgende film was bedoeld voor de oudere jeugd. Hiervoor was de
opkomst niet zo groot, want we hadden een zware concurrent,namelijk
de ijsbaan. De aanwezige belangstellenden genoten toch van de film
“What happens in Vegas”
Er kan dus teruggezien worden op een geslaagde avond
Het bestuur

Verslag activiteiten Feestcommissie

Dropping 9 januari 2009
Om 19.00 uur stapten 6 kinderen en 5 begeleiders de geblindeerde
busjes in van Jan Bijlstra en Hein Adema. We werden in de buurt van
de Nije Warf gedropt en na een spannende tocht van ruim 2 uur, hebben we dankzij de zaklampen van de kids Westergeest toch weer kunnen vinden. De patat in ‘t café was dik verdiend, na zo’n tocht had iedereen wel trek in wat lekkers!
Flevo on Ice, 31 januari 2009
Uiteindelijk waren er tóch voldoende aanmeldingen om met de bus af te
reizen naar FlevoonIce in Biddinghuizen, een 5 kilometer lange ijsbaan
dwars door de vrije natuur.
Om 11.30 vertrok de bus vanaf de Fokkema’s Pleats met daarin 38
mensen. Na een eerste stop bij café Foestrum reed de bus non-stop
naar de Flevopolder. De sfeer zat er al goed in toen we bij de baan arriveerden. Het weer was prachtig, blauwe lucht en een zonnetje erbij en
flink koud. Vol goede moed en met de wind in de rug gingen we los. Je
kon kiezen tussen een route van 3 en een route van 5 km. Gelukkig
was er onderweg een koek-en-zopie tent en konden we genieten van
heerlijke warme chocolademelk! Uitgerust schaatsten we weer verder
(nu vaak tegen de wind in) langs de riet/maiskragen. Moe maar voldaan
stapten we om 16.00 uur weer in de bus om rond de klok van 18.00 uur
weer te arriveren in ons mooie dorp Westergeest. De schaatsers waren
laaiend enthousiast en we weten wel zeker dat dit uitstapje voor herhaling vatbaar is.
Back to the 60’s/ 70’s
In de loop van de avond van 7 februari waande je je echt een jaar of 30
terug in de tijd! Hippies met wijde pijpen, plateau zolen, glitterbloesjesP
je zag van alles rondlopen en dansen in en rond de Fokkema’s Pleats.

De Pleats was met behulp van spiegels en discolampen omgetoverd tot
een echte discotheek en Klaas Banga maakte er met zijn ouderwetse
singles een geweldig feest van! Boney M., Tina Turner , Madness, the
Bee Gees en ga zo maar door, ze werden allemaal gedraaid en tot in de
kleine uurtjes heerste er echt t een Saturday Night Fever sfeer! Tussen
het swingen door werd het spel “Pim Pam Plaat” gespeeld en dat viel
soms niet mee!
De prijs voor best geklede man ging naar Jaap Adema, de best geklede
vrouw was Baukje. De leeftijd van de feestgangers varieerde nogal, de
doelgroep 40+ was zowaar in de minderheid, de 18+ ers waren in de
meerderheid! Hartstikke leuk dat er zoveel belangstelling was! Dit feest
gaan we in de toekomst zeker nog eens overdoenP
TIP : Kijk ook eens op www.Westergeest.net !
TIP 2: Heb je zelf leuke foto’s, stuur ze dan naar Pieter Bosch..
De Feestcommissie
Om vast in de agenda te noteren:
25 maart 2009: Ledenvergadering
Belangrijk punt op de agenda zal in ieder geval het Dorpsfeest 2010 zijn,
suggesties over de invulling hiervan zullen op deze avond worden geïnventariseerd/besproken. We hopen op veel belangstelling!!!
13 april 2009: Eieren zoeken én verven
Dit jaar zal de Paashaas gekookte eieren verstoppen rondom de
Fokkema’s Pleats. Als de eieren zijn gevonden kunnen de kinderen in
het “Lytshus” de eieren verven/versierenP
Meer informatie over deze activiteiten zal medio maart huis-aan-huis
worden bezorgd.

NIEUWS VAN VOETBALVERENIGING WTOC
Na sinds jaren weer een winterstop te hebben meegemaakt
waarin er op natuurijs geschaatst kon worden, is de tweede
helft van het seizoen al weer in volle gang als u deze dorpskrant onder
ogen krijgt.
De jeugd heeft weer meegedaan aan de jaarlijkse zaalvoetbalcompetitie
van de FVVK. De F2 pupillen zijn hierbij kampioen geworden.
Door de slechte weersomstandigheden is de competitie op het veld wat
stroef op gang gekomen. Voor de junioren en de senioren waren de
eerste competitiewedstrijden al vanaf het weekend van 31 januari gepland, door de bevroren ondergrond en de regen zijn er echter maar
weinig wedstrijden gespeeld in de weken die daarop volgden. Hopelijk
zijn de weersgoden ons vanaf het weekend van 28 februari, wanneer de
pupillen ook weer het veld op mogen, gunstiger gezind.
Leden
Ieder spelend lid vanaf de D-pupillen en ouder moet in het bezit zijn van
een spelerspas. Dus van nieuwe leden geboren in het jaar 1998 of eerder en van E-spelers die volgend seizoen overgaan naar de D-pupillen
is ten behoeve van de spelerspas een pasfoto en € 2,50 nodig. Hiervoor
en voor aan- en afmelding van leden kan contact worden opgenomen
met Wybe Jan van der Schaaf, de Triemen 6, telefoonnummer 0511
441354.
Trainers/leiders
Na vanaf het seizoen 2006/2007 het tweede te hebben getraind, is in
onderling overleg besloten dat trainer Henk Wijbenga stopt aan het einde van het huidige seizoen. Ook de trainer van de jeugd, Luit Zuidersma, stopt aan het einde van het seizoen 2008/2009. Hij kan het trainersschap niet meer combineren met zijn opleiding, waar volgend jaar
ook een stage aan verbonden is. WTOC zal dus op zoek moeten naar
twee nieuwe trainers.
AED
Onlangs hebben de vier voetbalverenigingen van de gemeente Kollumerland een AED aangeboden gekregen door de stichting Vrienden
van de Ambulance.

Een AED is een hulpmiddel die ingezet kan worden als er bij een persoon een hartstilstand is opgetreden.
Een zevental leden van WTOC heeft hiervoor een cursus gevolgd met
goed resultaat.
Op maandag 16 februari hebben de cursisten hiervoor een certificaat in
ontvangst genomen.

Op de foto: achter v.l.n.r.: Sytske Krol, Ria Hoekstra, Aukje Dijkstra
Voor v.l.n.r.: Wierd Kooistra, Wybe Jan van der Schaaf
Afwezig: Johannes van Kammen, Meine Kempenaar, Truda van der
Velde.
Bekercompetitie
Er is nog 1 team van WTOC die actief is in het bekertoernooi. De MC’s
zijn de eerste twee ronden doorgekomen en mogen het nu opnemen
tegen de MC’s van Drachtster Boys.

Competitie
Zoals al eerder vermeld zijn er sinds de laatste verschijning van de
dorpskrant in competitieverband weinig wedstrijden gespeeld. De tweede seizoenshelft is door WTOC 1 wel alvast winnend begonnen, Holwerd werd thuis met 2 tegen 1 verslagen.
Door dit resultaat is WTOC ten koste van Holwerd naar de 5e plaats geklommen en bedraagt de achterstand op koploper Friese Boys, met een
wedstrijd meer gespeeld, 11 punten.
WTOC C1 mocht voor de jeugd als eerste weer aftrappen en dit leverde
direct al drie punten op. Op Schiermonnikoog werden de C’s van de
Monnik met maar liefst 6 tegen 0 verslagen.
De tussenstand op 21 februari 2009 van de senioren en de junioren nog
even op een rijtje:
Team
Plaats
Aantal wedstrijden
Punten
WTOC 1
5
13
19
WTOC 2
12
13
8
WTOC 3
1
12
30
WTOC DA 1
3
11
25
WTOC DA 2
8
6
3
WTOC A
4
8
16
WTOC B
7
11
14
WTOC C
10
10
9
WTOC MC
7
11
13
Agenda
Het Driestoernooi, een toernooi voor 3e elftallen, zal worden gehouden
op 23 mei 2009. De familiedag is gepland in het eerst volgend weekend
van na de bouwvak, namelijk op zaterdag 15 augustus 2009.

Kent U dit fietspad al ?

Nieuws van de Fokkema’s Pleats
Zoals u in de krant heeft kunnen lezen is het voorstel betreffende het
nieuwe MFC (multifunctionele centrum) te Westergeest in de raadscommissie en de Raad van de gemeente Kollumerland besproken.
Alle Raadsfracties vonden het een goed initiatief en waren ingenomen
met de locatie die nu in het voorstel was verwerkt.
Vandaar dat er een definitief besluit is genomen door de Raad om in te
stemmen met het voorstel.
Voor Westergeest en de Triemen zou een dergelijk nieuw gebouw
(naast de camping) een boppeslach zijn. In het MFC zullen in ieder geval de school, het dorpshuis, de kinderopvang, de peuterspeelzaal en
de tennisvereniging worden ondergebracht.
Het is in het belang van het dorp dat het MFC er nu op redelijk korte
termijn komt!!
De voorbereidingen daarvoor zijn nu in volle gang.
Het bestuur van de Fokkema’s Pleats is van mening dat het nog steeds
een goede keuze is geweest om als dorpshuis te participeren in het
MFC. Natuurlijk was het geen gemakkelijke keuze om afscheid te nemen van een dergelijke mooi karakteristiek pand. Maar vooral de hoge
kosten van onderhoud en exploitatie speelden daarbij een belangrijke
rol. Daarnaast liepen de inkomsten als gevolg van een teruglopend aantal bruiloften en partijen fors terug. Het laatste is een tendens die in de
gehele horeca merkbaar is. Vandaar ook dat de horecabond er ook
steeds meer op hamert om in het kader van eerlijke concurrentie dergelijke zaken niet meer of veel minder in dorpshuizen te laten plaatsvinden. De verwachting van het bestuur was dan ook dat op termijn van
een jaar of 5 wij niet meer in staat zouden zijn om het dorpshuis in zijn
huidige staat overeind te houden. Dat zou voor alle mensen die nu en in
het verleden zo hard hebben gewerkt aan het realiseren van een dorpshuis als de Fokkema’s Pleats een hard gelag zijn geweest als het bestuur dan de deuren moet sluiten en er geen vervanging is. Al met al
heeft het bestuur gemeend er goed aan te doen om mee te doen in het
MFC om op deze wijze een voorziening als een dorpshuis voor het dorp
veilig te kunnen stellen.

Bij de uiteindelijke beslissing om mee te doen heeft de toezegging dat
het nieuwe gebouw een vergelijkbare uitstraling zal krijgen en de meerdere mogelijkheden qua ruimten een doorslaggevende rol gespeeld.
Op 23 januari is op wel zeer ludieke wijze het startschot gegeven van
het gehele project. De schoolkinderen hebben met behulp van vlaggetjes op de betreffende locatie het gehele gebouw tot uitdrukking gebracht. De prachtige foto’s die daarvan gemaakt zijn waren een ware
blikvanger in de diverse kranten.
Jammer genoeg lieten de weergoden ons behoorlijk in de steek.
Ter voorbereiding op het nieuwe gebouw zal de Fokkema’s PLeats op
korte termijn met haar gebruikers om de tafel om de nodige zaken door
te spreken. Zij krijgen daar op korte termijn een oproep voor.
Daarnaast is het bestuur van de Fokkema’s Pleats druk doende om een
andere invulling te zoeken voor de huidige Pleats.
Want het spreekt voor zich dat het gebouw niet langer in het bezit van
het Stichtingsbestuur kan blijven en dus uiteindelijk verkocht zal worden.
Er zal dus nagedacht moeten worden over de nieuwe functie van het
huidige gebouw. Mochten er mensen zijn die daar een goed idee voor
hebben laten die zich dan melden bij het bestuur van de Fokkema’s
Pleats.
Voor alle duidelijkheid de gelden die de Fokkema’s Pleats opbrengt
worden gestoken in het MFC. Met die verstande dat het geld ten alle
tijden in eigendom blijft van de stichting dorpshuis de Fokkema’s Pleats.
Dus het geld wordt niet zo maar weggesmeten.
Dus mocht het ooit zo zijn dat wij om wat voor reden dan ook uit het
MFC stappen wij deze gelden weer tot onze beschikking krijgen, zelfs
met de nodige meerwaarde.
Vooralsnog gaan wij daar niet van uit en zijn al onze inspanningen er op
gericht om gezamenlijk met alle ander toekomstige gebruikers van het
MFC er een mooi en geweldig pand van te maken.
Het bestuur van de Fokkema’s Pleats.

Bazuinklanken
Het jaar 2008 is afgesloten en we zijn gestart met een nieuw
jaar waarin we weer allerlei (muzikale) activiteiten zullen ondernemen.
Helaas hebben we in 2008 nog afscheid moeten nemen van twee ereleden, Jacob en Jilles Bijlstra. Beide hebben jarenlang bij ons gespeeld
en zijn ook jarenlang erelid geweest.
Ons jaarlijkse kerstconcert op 21 december was druk bezocht. Leuk om
voor zoveel publiek op te treden. Leerlingen van de basisschool hebben
een deel van het concert voor hun rekening genomen. Dit jaar hebben
we ook de kerstnachtdienst in Westergeest weer begeleid.
Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen voor het jaarlijkse
federatiefestival van Kollumerland. Daarnaast bereiden we ons voor op
een optreden samen met Di Gojim (een klezmerorkest). Op 11 maart
wordt in de Colle in Kollum een dag georganiseerd voor middelbare
scholieren om kennis te maken met verschillende vormen van theater.
Voor ons een goede uitdaging om in korte tijd een geschikt programma
in te studeren.
Sinds januari repeteren onze leerlingen Douwina, Geartsje en Wietze
met ons mee. Douwina en Geartsje op cornet, Wietze op alt. Fijn om
weer meer jeugd erbij te hebben.
Onze jaarlijkse financiële actie is net al weer afgerond. Dit jaar niet de
gebruikelijke snert en bruinenbonensoep. Deze soep werd te duur om
nog voldoende op te leveren. We zijn daarom overgestapt op uien, sinaasappels, wc-papier en aardappelen. Iedereen bedankt die een bestelling bij ons gedaan heeft!
Zoals al eerder vermeld zijn we ook gestart met de voorbereidingen
voor ons 100 jarig jubileum. We willen dit jubileum graag vieren op 6
juni 2008 in de Fokkema’s Pleats. ’s Middags organiseren we een reünie voor oud-leden met aansluitend een diner. We sluiten de dag af met
Night of Brass, waar iedereen natuurlijk welkom is. Wilt u zich opgeven
voor de reünie, dan kan dit bij Baukje Bijlstra door een e-mail te sturen
naar baukjebijlstra@live.nl of haar te bellen op: 06-51926647.

NIEUWS VAN DE DARTCLUB
Afgelopen 17 januari hebben we ons tweede dart toernooi georganiseerd, dit maal was de jeugd al om 13.00
u. present.
Om circa 13.30 uur gingen onze jonge deelnemers beginnen met de wedstrijden, de kleineren onder ons (t/m
9 jaar) mochten op een verhoging staan en iets dichterbij dan normaal.
De jeugd gooide een hoog aantal punten wat soms de verbazing van
een oudere wekte....
Uitslagen t/m 8 jaar
1: IJsbrand van der Meer
2: Patrick Koster
3: Tjalling Schotanus
4: Jan Kempenaar
IJsbrand had 2 hoge scores erbij 105 en 132, ook Jan Kempenaar liet
zich gelden en gooide een 118.
Uitslagen 9 t/m 11 jaar
1: Richard Kempenaar
2: Willem Bijlstra
3: Jan de Jong
Uitslagen 12 tm 14 jaar
1: Renco Krol
2: Aant Keizer
3 Bartele Nicolai
Om 19:00 waren dus de senioren aan de beurt om te laten zien wat zij
of hij waard is.
Circa 19:30 zijn de poules begonnen, waaruit moest blijken wie naar de
winnaars ronde of verliezers ronde gingen.
In de poules werden er al volop 180 gegooid, waarna diegene vol trots
en natuurlijk een brede glimlach op zijn of haar gelaat een pul bier op
kon halen.

Uitslagen heren:
Verliezersronde
1: Hilco Rekker
2: Rene Kempenaar
3: Jan Tabak
Winnaarsronde
1: Jan Bart de Bruin
2: Herman Veenstra
3: Willem Keizer
Hoogste uitgooi deze avond komt op naam van Willem Keizer met 119.
Uitslagen dames
1: Loekie Eekhof
2: Ymkje Kooistra
3: Griet Nicolai
Hoogste uitgooi staat op naam van Griet Nicolai met 77.
Iedereen gefeliciteerd met de prijzen, namens het bestuur danken wij
een ieder voor zijn of haar opkomst en gezellige inbreng.
De Prijzen zijn beschikbaar gesteld door BASIS KEUKEN Westergeest.
Afgelopen tijd heeft het dart bestuur bij verschillende instanties in Westergeest gevraagd voor een gift, zo hebben de Culturele Commissie en
Algemeen Belang Westergeest en Timmerbedrijf Hout en Hús ons een
gift gegeven voor aanschaf nieuwe dartborden.
Zo hebben we onlangs 6 nieuwe toernooi borden kunnen aanschaffen,
want de oude waren meer als af.
Graag willen we dan ook van onze kant deze instanties bedanken!!
Waarom verschillende instanties gevraagd, de reden hiervan is dat de
dartclub is inkrompen naar 6 leden, deze betalen natuurlijk contributie,
maar echter niet genoeg om ook nog de toernooien draaiende te houden. Hiervan zijn we altijd afhankelijk van sponsors, die er gelukkig altijd
zijn.
Met de opbrengsten van de toernooi avonden proberen we ook dartborden aan te schaffen wat nu ook nog zal gebeuren.
Zo hebben we dus straks allemaal nieuwe borden bij de toernooien en
kunnen met een gerust hart de komende jaren verder organiseren.
Het bestuur

DE GYMNASTIEK VOOR OUDEREN
!!OPROEP - NIEUWE LEDEN – OPROEP!!
Weet u dat er een gymnastiekvereniging voor ouderen in Westergeest
bestaat: “Meer bewegen voor ouderen”.
We werken er aan om onze spieren en lachspieren soepel te houden en
dat is goed voor de mens!
Maar nu er maar meer weinig leden zijn, willen we een oproep doen om
nieuwe leden te werven.
Kom gerust eens langs!
Elke dinsdagmiddag van 15.30 – 16.30 uur is er gymnastiek in de Fokkema's pleats te Westergeest
Het bestuur
Tips van de dart dames
Dorpsgenoten,
Er van uitgaande dat de tennissende huisvrouwen een winterstop hebben, hebben wij als dartdames gemeend de handdoek op te moeten
pakken. Ook voor ons geldt, naast fanatiek sporten, houden wij elkaar
goed op de hoogte van de nodige (huishoudelijke) tips en trucs. Wij
hebben gemeend deze u niet te kunnen onthouden!
Tips:
* Als er boerenkool gekookt is, heb je daarna meestal een minder aantrekkelijke geur in de keuken. Wanneer een stukje bruinbrood op de
boerenkool meegekookt wordt, is dit niet het geval
* Wil je nooit weer een beslagen badkamer spiegel wrijf deze dan op
met een krant
* Ook kachelruitjes kun je schoonmaken met oude kranten
* Stofzuiger, die een vieze geur verspreidt, zuig wat waspoeder op .
* Voor wie een “edet easy pull” ( keukenrolhouder)heeft : je hoeft niet
per se de dure rollen te kopen. Een gewone keukenrol kan ook, het karton uit het midden er uit halen en een begin maken van binnen uit.
* Tandpasta is overal goed voor, je kunt je zilver er mee poetsen
* De meeste huisvrouwen hebben wel eens vieze trommels in de was-

machine. Er komen grijze vlekken op de was.
* Regelmatig een wasbeurt met soda op hoge temperatuur en
er komt veel vuil los.
* Wist u dat ook de tandenborstels en de afwasborstels in de
afwasmachine schoongemaakt kunnen worden?
Met vriendelijke groeten,
De dartdames.
Aan Bestuur van het Plaatselijk belang en alle dorpsbewoners,
Uit de Foestrumer van december 2008 citeer ik:
‘Er komen klachten binnen over de snelheid van veel auto’s binnen de
bebouwde kom. Vooral op de Eelke Meinertswei wordt – door veelal
jeugdige dorpsbewoners – veel te hard gereden!’
Bij de zin ‘door veelal jeugdige dorpsbewoners’ rijzen er bij mij veel vragen op. Waar wordt dit op gebaseerd, kijken ze wanneer iemand boven
de 35 jaar oud te hard rijdt de andere kant op?
Volgens mijn beredenering zou er eerst onderzoek moeten worden gepleegd voor het plaatselijk belang zo’n conclusie mag publiceren. Met
onderzoek bedoel ik een zorgvuldige, systematische en geduldige studie,
uitgevoerd om bepaalde feiten of principes te ontdekken en te grondvesten. Een manier om ergens achter te komen, om daarna een goede conclusie te trekken. Een meting lijkt mij bij deze kwestie het meest geschikt.
Omdat de vooroordelen toch al de pan uitrijzen over ons als ‘jeugdige
dorpsbewoners’, zijn we zelf een klein onderzoekje gestart. Uiteraard
kunnen we onszelf niet onderzoeken, dus hebben we willekeurig enkele
auto’s door Westergeest gevolgd.
De meeste auto’s overschreden de 30 km/h grens. Er zijn zelfs enkele
bestuurders gespot die +- 60 km/h reden, het dubbele van de toegestane
snelheid! Deze auto’s werden wel door dorpsbewoners bestuurd, maar
deze waren bijna het tegenovergestelde van jeugdig!
Met dit ingezonden stuk wil ik absoluut niet beweren dat ‘jeugdige
dorpsbewoners’ nooit te hard rijden, ik wil enkel aantonen dat wij niet de
enige zijn, ik durf nu zelfs te beweren dat 9 op de 10 passerende auto’s
sneller rijden dan 30 km/h!
Namens alle ‘jeugdige dorpsbewoners’, Harmen Bijlstra

WESTERGEEST-POLEN
Nu ik begin te schrijven is het al weer half februari en ligt het
jaar 2008 al weer een hele tijd achter ons.
We kregen 12 kerstkaarten uit Polen met bedankjes en een
natuurlijk tot ziens. Oudejaarsavond heeft Radek, onze gast aan tafel,
gebeld. Hij spreekt goed Nederlands met natuurlijk een Pools accent.
Maar zijn moeder had alles geregeld bij de voedselbank, een extra
brood, chocolade, en een worst. De mensen waren heel blij geweest
met iets extra’s voor de kerst, dus ons sponsorgeld is goed besteed.
Radek had zelf nog een beetje werk. Maar velen waren thuis door de
winter. Gelukkig dat ze dan een wintervoorraad hebben en anders moeten ze ook naar de voedselbank. Kinderen krijgen dan eten op school.
Wij zijn al weer druk bezig met de ingekomen kleding, direct sorteren en
opstrijken, want als het stuk of vuil is, moet het niet mee naar Polen.
Daar zijn de kosten te duur voor. Dus mensen kijk het alstublieft thuis
goed na.
De eerste sponsor heeft zich al weer gemeld en dat was natuurlijk een
bedankje waard. Ook kregen we van de Feestcommissie een grote
doos nieuw speelgoed. Wij zullen dat op een eerlijke manier verdelen.
Geert en ik willen dit jaar eerder de reis maken naar Polen, maar dat
horen jullie nog van ons. Ik stopte vorige keer in de Foestrumer: ..een
andere keer vertel ik verder van de reis van 6 -16 oktober 2008P. Wij
hadden in onze ogen genoeg werk verzet. Geert belde vanuit Wask
naar Moniek Klemenski, daar hebben we nog vele bezoekjes gedaan.We mochten slapen in ons vertrouwd stekje in Boskowo. Daar
heeft de gemeente Wtoszakowice een zomerhuisje. En de burgemeester vond het prachtig, dat wij er weer waren. Je moet door alles heen
kijken, maar de bedden zijn goed en dat is het voornaamste.
Wij mochten zelf niet koken, dat moest bij Moniek Klemenski, maar dan
wel om 7 uur ’s avonds. Ze moest eerst werken en dan nog diner koken. Doe er deze keer een foto bij. Zij is ons aardappelvrouwtje. Wij
staan hier voor haar huisje, geen stoel om op te zitten. Nou dan op haar
slaapbank. Haar koffie is heerlijk. Ze wil altijd graag een sigaret draaien,
want dat kennen ze niet in Polen.

Ze wil zelf, maar het lukt haar nooit. Nou dan lachen we heel wat af.
Haar broer woont naast haar. Die woonde vorig jaar nog op wit zand,
maar nu een betonvloer en Maria had de kanten gordijnen al te hangen.
Dat doet je dan zo goed en een tafelkleed op de tafel>Het was er al gezellig.
Maar nu stop ik ermee. Wij hopen u Foestrumers voldoende te hebben
verteld. En nou moeten wij vlug gaan sparen voor de volgende reis. Mogen wij, of wilt u ons weer steunen, dan krijgt mijn droom een vervolg.
Namens alle Poolse vrienden heel hartelijk bedankt
Groetjes Geert en Griet

Oproep van de Ysklub
Afgifte van achtergebleven kledingstukken bij de ijsbaan
Op zaterdag 28 maart kan een ieder die bij het bezoek van
de ijsbaan de afgelopen schaatsperiode kledingstukken
zoals sjaals, handschoenen, etc,etc, heeft achtergelaten
in of bij het kleedhok van de Ysklub Aldwald dit afhalen
Op genoemde datum 28 maart zijn er van het bestuur enige personen
aanwezig bij het clubgebouw vanaf 13.00 uur tot 14.00 uur
Wij zitten met erg veel kledingstukken
Het bestuur is van mening dat deze kledingstukken weer bij de rechtmatige eigenaar terecht komt
Noteer dit even op uw kalender of in de agenda
Het Bestuur

Actie op de ijsbaan

Back to the 60’s and 70’s party

Út ús ferline.
1898 - Yn it jierferslag oer 1898 fan de skoalleferiening stiet:
"in het voorjaar veel schoolverzuim omdat vele kinderen dik
werden om hals en hoofd, en alzoo moesten thuisblijven".
Sa'n 10% fan de bern kaam net nei skoalle: "treurig".
1918 - By it gesin fan J. Adema waard yn oktober de sykte Readfonk
feststelt. Yn datselde jier waard ek Westergeast troffen torch de Spaanske Gryp. Yn it Jierferslag oer 1918 fan de kristlike skoalleferiening stiet
skreaun: "Een jaar van grote en vreselijke herinneringen. () verwoestende wereldoorlog tot staan gebracht. Een revolutie geest die gansch
Europa heeft vergiftigd is losgebarsten. Buitendien heeft de gevreesde
sluipmoordenaar de zoogenaamde Spaansche griep miljoenen slachtoffers geeischt".
Yn novimber wie it sa slim dat d'r nog mar 25 fan de 131 op skoalle kamen: "toen is er een week vacantie gegeven".
In koart skoftsje wie d'r mar ien master op skoalle, mar "God zij dank",
der is net ien fan it personiel ferstoarn.
Fan de leden kaam J. Jonker te ferstjerren. Sa ek de weduwe fan âld
ponghâlder L. de Boer; fan it bestjoer kaam hommels W. Bottema te
ferstjerren. "Hoewel nog niet hoogbejaard, voor 't uiterlijk a.h.w. krachtig
en sterk, maakte longontsteking een einde aan zijn leven".

1927 - Yn 'e simmer fan 1927 hakte in jonkje fan R. Kloosterman hast
trije fingers fan de hannen fan syn freon. It wie in ûngelok mei in bile. It
jonkje rekke nei Grins.
1938 - Yn 1938 hearske de barchepest ek yn ús omkriten. D'r wiene
nochal wat deade barchen oan 'e Walddyk, ek by Sj. van der Veer
(Sjoerd, de heit fan Dictus?) moasten twa deade barchen weihelle
wurde. Mar it hie de rite; ek by de barchen fan Jehannes (?) Witzenburg
(Witzenburg buorke op 'e pleats wer 't no Hoeksma buorket) en Oebele
Vries hearske de oanhingjende pest!
30 jier ferlyn, 1979
Op 7 oktober komt Gerke Nicolai te ferstjerren yn de âldens fan 95 jier.
'Wij verliezen in hem een vriendelijke buurman en een vertrouwd beeld
in onze omgeving' , sa skriuwe de buorlju fan de Bumawei en de Eelke
Meinertswei. Gerke wie sûnt 13 juny 1972 widner fan Froukje Louise
Huisman. Hja wennen op 'e hoeke fan de Prellewei (nei de camping
Oan'e Swemmer) en de Eelke Meinertswei.
20 jier ferlyn, 1989.
- De Kristlike Brassband "De Bazuin" bestie 80 jier en dêrom wie der in
jubileum-konsert yn de Hervoarme tsjerke. Dirigint Kuipers hie it himsels
en de band net ienfâldig makke mei de mars B.B. & C.F. Mar ek mei
New World Fantasie bleaun de spanning oan it lêste ta.
By in jubileum hearre leden mei in fertsjinste nei foarren helle te
wurden. Foarsitter Piet van der Veen helle dizze kear Jan Banga, âld
foarsitter Jacob Bijlstra, Klaas Jepma, 2e dirigint Jilles Bijlstra, Auke
Banga, Thom Reitsma, Durk Adema, Sape de Vries, Jellie en Fokie v/d
Veen nei foarren. Griet, it jongste lid, waard ek nei foarren helle. Hja
fierde ek har jierdei.
Wie ien fan de sprekkers nog bang dat de âldere leden it tempo niet by
hâlde koene yn de Galop van Malcolm Arnold, it wie noed om neat. It
stik waard kreas delset.

Zegt het voort!!
Zaterdag 25 april
14.00-19.00 uur
Grote Fancy –Fair
In en rond “de Tiksel”te Westergeest
Wat is er te doen:
Schminken voor de kinderen
Blikgooiene
Spijkerslaan
Worsthakken
Grabbelton
Stokvangen
Barbypoppen te koop
Kleine markt in 2e hands “knap spul“
Koffie, thee en koek
Broodje Hamburger
Oliebollen
Boekenstalletje
Bloemstukjes
Kaas, rollade: gewicht raden
Naam van een pop raden
Etc., etc.
Genoeg te beleven dus!,
De Geldwervingscommissie

Sensoor Fryslân:voorheen S.O.S. Telefonische
Hulpdienst Friesland:voor een gesprek van
mens tot mens.
Kent u dat gevoel van je hart eens willen luchten, behoefte hebben aan iemand die echt naar je luistert.
Sensoor Fryslân is er voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek.
De gesprekken zijn anoniem en vertrouwelijk. Je kunt vanuit je eigen vertrouwde omgeving bellen op het moment dat jij daar behoefte aan hebt.

De vrijwilligers die je aan de telefoon krijgt, hebben voor dit werk een uitgebreide training gekregen.
In 2007 hebben we bijna 14.000 gesprekken gevoerd. Dat is een gemiddelde van ± 40 gesprekken per dag. De onderwerpen die tijdens de gesprekken naar voren komen zijn zeer uiteenlopend: eenzaamheid, rouwverwerking, relationele problemen, gezondheid, seksueel geweld, neerslachtigheid. Mensen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld,
kunnen wij doorverwijzen naar een informatielijn over huiselijk geweld.
Geschoolde vrijwilligers nemen de telefoon op. Het zijn mensen die zich
met hart en ziel in willen zetten voor anderen, door middel van een gesprek van mens tot mens. Op basis van gelijkwaardigheid. Geen betutteling, geen ongevraagde adviezen. De beller wordt in zijn of haar waarde
gelaten: het belangrijkste is dat de beller zijn of haar verhaal kwijt kan,
stoom kan afblazen, positieve en respectvolle aandacht krijgt. De vrijwilliger heeft en neemt de tijd voor de beller. En juist dat is in de huidige tijd
van haast en efficiency zo uniek.
Anonimiteit en geheimhouding zijn bijzondere kenmerken van het werk
bij Sensoor Fryslân. De beller en telefonist zijn anoniem zodat een vertrouwelijk anoniem gesprek gegarandeerd is.
Wilt u een gesprek van mens tot mens? Onze hulplijn is 24 uur per dag,
7 dagen per week te bereiken op het nummer: 058-2132000
Sensoor Fryslân, echte aandacht.
Heb je ruimte in je:
• Hart
• Hoofd
Agenda
Wordt dan vrijwilliger bij Sensoor Fryslân:.
Vrijwilligers vinden en binden heeft voor ons allemaal de hoogste prioriteit, want om 24 uur per dag bezetting te hebben vraagt nogal wat menskracht en inzet.
Iedereen met enige levenservaring die belangstelling heeft voor andere
mensen, en die wekelijks voldoende tijd heeft kan zich aanmelden als
vrijwilliger.
U kunt bellen met Sensoor Fryslân via telefoonnummer 058 - 212 03 43
(maandag tot en met vrijdag).
Bekijk ook eens onze website http://www.fryslan.sensoor.nl.

