Beste Dorpsgenoten,
Juni de hooimaand en voor sommigen de vakantiemaand, is weer
halverwege
wanneer u deze uitgave van de Foestrumer onder ogen krijgt.
De tijd van de vakanties is weer in aantocht, en dit geldt ook voor de
meeste verenigingen, ze hebben het " winterseizoen" afgesloten en
genieten nu van hun welverdiende rust, om nieuwe inspiratie op te doen
voor het nieuwe seizoen.
Wat er allemaal gebeurd is de afgelopen periode zult u ook nu weer in
deze uitgave van de Foestrumer kunnen lezen.
Maar niet iedereen heeft het seizoen afgesloten, er zijn nog
verenigingen die ook in de zomermaanden diverse activiteiten gaan
organiseren, waar ze natuurlijk iedereen verwachten, wat dit is en zal
worden staat ook in deze uitgave te lezen.
Veel bijzonderheden zijn er van redactie zijde niet te melden, daarom
wensen we u ook nu weer veel leesplezier toe met deze uitgave van de
Foestrumer, en voor diegene die op vakantie gaan dichtbij of ver weg,
veel plezier geniet er van, en hou de auto met of zonder caravan tussen
de lijnen.
De Redactie.
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Henrieke, dochter van Jaap Adema en Danieke de Jong
Durk Pieter, zoon van Hein en Agnes Adema

Nieuws van Plaatselijk Belang

Boomplantdag 2006
Op zaterdag 22 april werd weer de jaarlijkse boomplantdag gehouden
voor de 9 kinderen die het afgelopen jaar in Westergeest werden
geboren. Hieronder ziet u een foto van de kinderen en hun ouders.

Walddyk Rintocht
Op 16 september a.s. komen de wandelaars van de Walddyk Rintocht
door Westergeest.
Naar verwachting zullen de wandelaars tussen 10.30 uur en 12.45 uur
op het traject Kalkhúswei – Bumawei zijn en tussen 14.00 uur en 16.15
uur zal het peloton voor de 2e keer Westergeest aandoen
(Eelke Meinertswei).

Door vriendenploeg ‘mollebult’ werden we benaderd in verband met het
organiseren van activiteiten op deze dag. Inmiddels hebben we
overlegd met enkele bewoners van de betreffende straten.
Wij vragen úw medewerking voor het volgende (om ons dorp er
FEESTELIJK uit te laten zien):
Vlaggen uit op Kalkhúswei, Bumawei en Eelke Meinertswei (andere
straten mogen ook natuurlijk)
Verzamelen van oude schoenen (voor het maken van een ereboog)
*** OPROEP ***
Verzamel oude schoenen:
deze worden in de 1e week van september bij u opgehaald.
Onze vergaderdata staan weer in de agenda vermeld: heeft u zaken
voor Plaatselijk Belang, schroom niet en neem contact op met een van
de bestuursleden.
Het bestuur

NIEUWS VAN DE CULTURELE COMMISSIE
In de vorige Foestrumer hebben we al bekendgemaakt,
dat we vanwege het grote succes van vorig jaar ook dit
jaar weer een Slotenrace willen organiseren. De datum
is 26 augustus.
In samenwerking met Scouting van Buitenpost staat de deelnemers een
spectaculair gebeuren te wachten. Durf je dit aan, geef je dan op voor 1
augustus bij Minke Adema, tel. 441485
Het bestuur

Nieuws van de Feestcommissie

Op 5 april werd de ledenvergadering weer gehouden.
Helaas kunnen we de mensen toch niet lokken om hierbij aanwezig te
zijn, maar er waren toch nog enkele mensen, die ons toch nog een
beetje steunden. Die avond werd door stemming het thema voor volgend
jaar dorpsfeest besloten.
Het thema voor 2007 is “eten en drinken”, dus Westergeest en Triemen
laat uw gedachten gaan over dit thema.
We zullen u in de volgende Foestrumer inlichten bij wie u zich kunt
opgeven voor de optocht. Misschien hebben we dan wel meer nieuws
over het dorpsfeest 2007 en datums.
Op paasmaandag was het weer zover om voor de jeugdige inwoners van
ons dorp de eieren weer te zoeken die de paashaas weer had verstopt
op het Ljeppershiem.
Helaas liet de oudere jeugd het een beetje zitten, maar het werd toch
een geslaagde morgen.
Op 29 april werd de puzzelrit verreden. Net zoals vorige jaren waren het
toch weer de zelfde gezichten als voorgaande jaren maar de rit die
DURK BIJLSTRA had uitgezet zat weer vol verrassingen. De uitslag was
als volgt :
1e prijs Luut Adema
2e prijs Hein Adema
3e prijs Jan Bijlstra
De poedelprijs was dit jaar voor Jabik de Bruin.
Helaas had het mooie weer het pannenkoek bakken een beetje in de
greep. We konden maar 17 kinderen zien eten alsof ze nog nooit iets
hadden gehad. Hopelijk zijn er volgend jaar weer iets meer.

Zaterdag 13 mei jl. trad de top 100 band EXPOSURE op in
Westergeest. Het werd een hele gezellige avond, maar helaas waren er
toch iets te weinig mensen om de tent vol te krijgen, maar bij deze
willen we toch alle vrijwilligers, die ons hebben geholpen op wat voor
manier dan ook hartelijk bedanken voor hun inzet en hopen volgend
jaar weer op hun te kunnen rekenen.
De nieuwe datums komen zo snel mogelijk bij u in de brievenbus voor
de eerst volgende activiteiten dus houdt uw brievenbus in de gaten en
hang het op uw prikbord {voor dat u het misschien weer vergeet}
DE FEESTCOMMISIE

Kledinginzameling
In 1985 zijn wij gestart met het inzamelen van kleding voor Polen.
Later en ook nu zetten wij ons graag in voor de mensen in nood in Oost
Europa.
Zo gaan er o.a. dekens naar kindertehuizen of naar bejaarden die het
ook nu nog hard nodig hebben.
Wij hebben zelf een bezoek gebracht aan Roemenië en hebben gezien
dat het daar heel goed geregeld wordt. Ook nu is hulp nog steeds nodig
en zijn bruikbare spullen van harte welkom.
Heeft u nog bruikbare, schone kleding, dekens of iets dergelijks, dan
kunt u deze brengen bij:
Fam. Dantuma,
E. Meinertswei 24
9295 KC WESTERGEEST.
Wij zorgen er voor dat het op de goede plaats terecht komt.
Alvast hartelijk dank namens de mensen uit Oost Europa

NIEUWS VAN VOETBALVERENIGING WTOC

Het seizoen 2005/ 2006 zit er weer op. WTOC 1 heeft een geweldig
seizoen achter de rug, maar hierover straks meer. Verder hebben we bij
de jeugd één team, dat kampioen is geworden en wel de allerjongste
spelers van WTOC, de H-pupillen.
WTOC 1:
Zoals u waarschijnlijk niet is ontgaan, is WTOC 1 gepromoveerd naar de
3e klasse. Het hele seizoen hebben ze goed gepresteerd en steeds de
eerste plaats ingenomen, maar aan het eind is Minnertsga er met het
kampioenschap vandoor gegaan. Omdat WTOC de eerste periode had
behaald, volgde er nog nacompetitie. Dit hield in een uit- en een
thuiswedstrijd tegen Tonego uit Luttelgeest. Met bussen vol zijn spelers
en supporters naar Luttelgeest getogen. Meer dan 100 supporters
hebben WTOC ondersteund tijdens de uitwedstrijd. De uitslag was 0-0.
Op 27 mei stond de thuiswedstrijd op het programma en moest er dus
gewonnen worden. Ook weer heel veel publiek was er bij deze wedstrijd
aanwezig. De uitslag was dan ook 2-1. En toen barstte het feest los. Met
veel rook en lawaai werd het feest ingeluid. Met de wel bekende bus zijn
de omliggende dorpen bezocht en ’s avonds werd het feest afgesloten
met muziek en een hapje en een drankje in de kantine van WTOC.
Volgend seizoen zullen we ongetwijfeld bij Friese boys, Oostergo ,
Veenwouden ingedeeld worden, weer mooie streekderby’s dus.
Tiede Auke Dijkstra is volgend seizoen niet meer spelend bij WTOC ,
maar bij IJVC ( ook een gepromoveerde 3e klasser). Dit is de ploeg uit
IJlst, waar hij ook woonachtig is.
WTOC H-pupillen:
De H-pupillen zijn ongeslagen kampioen geworden. Ze hadden maar
liefst 24 punten behaald uit 8 wedstrijden en doelsaldo van 69 punten
voor en 14 tegen.
Ook zij zijn met de ME bus door de dorpen gereden en na deze rondrit
even lekker gesmuld in de kantine van patat en drinken.

Hier even alle einduitslagen op een rijtje:
Plaats
Aantal wedstr.
20
WTOC 1
2e
WTOC 2
2e
20
WTOC 3
9e
20
WTOC 4
8e
18
WTOC DA 1
10e
20
WTOC DA 2
8e
16
B-junioren
3e
18
C-junioren
3e
20
Meisjesjunioren 8e
22
e
10
D-pupillen
3
E1-Pupillen
E2-pupillen
F-pupillen
H-pupillen
Meisjespupillen

4e
3e
2e
1e
2e

8
10
9
8
10

Punten
45
38
19
19
12
8
39
49
18
14
4
21
16
24
22

WTOC meisjespupillen:
De KNVB heeft besloten om met ingang van het nieuwe seizoen geen
competitie meer voor meisjespupillen op te zetten. De reden ervan is,
dat er vaak een heel groot leeftijdsverschil optreedt, omdat in een team
meisjes t/m 13 jaar mogen spelen .
De meisjes worden nu bij de jongens ingedeeld en wel bij de E-pupillen
en bij de D-pupillen.
Daarna kunnen ze bij de Meisjesjunioren ingedeeld worden. Een
voordeel voor de meisjespupillen is, dat de wedstrijden niet meer ver
weg zullen zijn en er geen groot leeftijdsverschil meer is. Ook geeft de
KNVB aan, dat meisjes, die van jongs af aan met jongens hebben
gevoetbald een hoger niveau zouden bereiken.
Dus zou dit op den duur zijn vruchten af moeten werpen op het gehele
meisjes en damesvoetbal bij WTOC.
Spelerspas:
Met ingang van het nieuwe seizoen is de spelerspas (t/m de D-pupillen)
weer ingevoerd. Dit houdt in, dat voor de wedstrijd de passen getoond
moeten worden. Geen spelerspas, dan kan er niet gevoetbald worden.
We hebben van 95 % van de leden de pasfoto binnen en zijn de
formulieren hiervoor opgestuurd.

Dit is een extra organisatie voor de vereniging. Ook bij aanmelding van
nieuwe leden, moet er eerst gewacht worden op de spelerspas, voordat
er gespeeld kan worden. Dus ben je van plan te gaan voetballen, meld
je dan op tijd aan, zodat de spelerspas op tijd binnen kan zijn.
Vakantie:
Het bestuur wil alle vrijwilligers, supporters en spelers hartelijk
bedanken voor alle inzet het afgelopen seizoen en wenst iedereen een
hele prettige vakantie toe.
Nieuws van de RABOBANK
Het verschil tussen Prul & Pronkstuk!
Op zaterdag 20 mei jl. konden leden van Rabobank De Lauwers het
verschil tussen prul & pronkstuk ontdekken. Want op die dag
organiseerde de bank speciaal voor haar leden een taxatiedag. Als
locatie was gekozen voor de Fokkema’s Pleats in Westergeest. Net als
3 jaar geleden was ook deze keer Prul & Pronkstuk weer een groot
succes.
Vrijwel iedereen bezit wel een kunstvoorwerp of antiquiteit waarover
hij/zij meer wil weten. Op zaterdag 20 mei konden leden tussen 11.00
en 15.00 uur bij gerenommeerde experts hun ingebrachte voorwerpen
laten taxeren. Het evenement bracht net als een aantal jaren geleden
weer veel leden op de been. Er werden zeer diverse voorwerpen
ingebracht, waaronder schilderijen, sieraden, vazen en
gebruiksvoorwerpen. Een onontdekte Rembrandt of Van Gogh zat er
niet bij, maar de taxateurs waren van mening dat er bijzondere en
waardevolle stukken voorbij zijn gekomen. Bij de meeste voorwerpen
kon de herkomst en de waarde worden vastgesteld. De meeste leden
gingen, soms met een illusie armer, maar in elk geval wijzer naar huis.
Rabobank De Lauwers organiseert elk jaar speciaal voor haar leden
een ledenevenement. Het lidmaatschap van de bank biedt de nodige
voordelen en is een facet waarmee de Rabobank zich duidelijk profileert
ten opzichte van andere banken.

Bazuinklanken

Het Gouden Spiker Festival te Bakkeveen is een jaarlijks gebeuren voor
muziekverenigingen, die uitkomen in de 3e of 4e divisie brassband of
fanfare. Op zaterdag 22 april jl. was het voor ons zover. Het is een
festival, waar maar één verplicht nummer moet worden gespeeld. Dit
keer was dat voor de 4e divisie, waarin wij uitkomen, Schattdorf
Impressions van Darrol Barry. Er moest flink ongeoefend worden, want
het was geen gemakkelijk stuk.
Toch konden we redelijk tevreden zijn, want we eindigden met dit
nummer op de 3e plaats ( een bronzen spiker).
Voor de rest van het programma is men tamelijk vrij om te kiezen. Als
koraalwerk speelden we; Hine e hine van Peter Graham. Oebele Bijlstra
speelde de euphonium solo in het stuk Mellow Meli van Alan Fernie.
Als slotnummer speelden we de mars Margam Abbey van TJ Powel.
He totaalprogramma werd ook gewaardeerd met een derde plaats( weer
een bronzen spiker). Al met al een reden om tevreden te zijn.
Nu zijn we aan het oefenen voor de zondagmiddag openluchtconcerten
op D.V. 25 juni a.s. om 16.00 uur te Westergeest en 17.00 uur te
Triemen.
Het wordt weer een prettig programma om naar te luisteren.
Op 26 juni te Westergeest en 3 juli te Triemen houden we weer onze
jaarlijkse muzikale rondgang met lijstkollekte.
Van harte aanbevolen, we kunnen er niet zonder. Het oud papier wordt
weer opgehaald op 23 juni en 25 augustus. Daarna komt de blauwe
container en wordt het opgehaald in samenwerking met Blaas de Bazuin
Oudwoude.
Tot wederhoren

Gymnastiekvereniging “Wij blijven fit”
Onze eerste gymles in het nieuwe jaar 2006 begon met een tijdelijke
leidster, Tracy Wijnsma uit Damwoude. Zij heeft ons vijf maanden
geholpen. Het is ons zeer goed bevallen.
Onze eigen leidster Frotie van der Veen kreeg begin dit jaar een nieuwe
heup. Zij hoopt na de zomervakantie weer te beginnen.
Hepie Sipkema heeft jaren lang de notulen geschreven en heeft besloten
om er nu mee te stoppen.
Minke Adema neemt de functie van haar over.
Dit seizoen waren er drie van onze leden, die een huwelijksjubileum
vierden, Jan en Lies Steenstra waren in februari 45 jaar getrouwd. Siep
en Geertsje Schotanus en Tjeerd en Hepie Sipkema waren in mei 55 jaar
getrouwd.
De laatste gymmiddag van dit seizoen was op 16 mei. Deze middag
sloten wij het seizoen af met eerst samen koffiedrinken, daarna wat
spelletjes doen, even borrelen en daarna stond er een goed verzorgde
koffietafel voor ons klaar. Hiervoor willen we Johannes en Baukje
Bethlehem hartelijk bedanken.
Na de vakantie beginnen we weer met nieuwe moed op 19 september
a.s. om half vier in de Fokkema’s Pleats.
Zijn er nog mensen, die belangstelling hebben voor het gymmen. Zij
kunnen gerust langskomen. Mannen zijn ook van harte welkom.
Namens het bestuur
M.B.V.O.

Nieuws van de Dartclub Westergeast
Afgelopen maanden hebben we een spannende Sik & Co
dartcompetitie gekend. Vele leden wilden Willem Keizer
graag van de No 1 af stoten, wat tot zeer en mooie
spannende wedstrijden heeft geleid.
De nummer 1 krijgt dan ook een prachtige wissel beker, welke is
aangeboden door Sik en Co timmer en klus bedrijf.
Willem Keizer blijft echter de nummer 1 , hier de eindstanden van de
competitie,
1. Willem Keizer
2. Rene Kempenaar
3. Molle Oebele Bethlehem
Voor het eerst dit seizoen hebben we een koppelcompetitie erbij
gedaan, wat zeer leuke wedstrijden heeft opgeleverd.
De eindstanden van de koppelcompetitie zijn :
1. Willem Keizer en Harmen Bijlstra
2. Jille Auke Bremer en Eeltje van der Kooi
3. Ruurd van Dijk en Molle Oebele Bethlehem
In april hebben we onze slotavond gevierd, ter afsluiting van het seizoen
hebben we ons getrakteerd op een lopend buffet van de chinees.
Na ons buikje goed gevuld was met het lekkere eten en uiteraard een
flesje bier zijn we met een klein toernooi begonnen.
We zijn met 2 poules begonnen te spelen, uit deze poules hebben we
een schifting gemaakt voor een verliezers en winnaars ronde.
De uitslagen:

Winnaars ronde

1. Molle Oebele Bethlehem
2. Wiebe Kempenaar
3. Wilke Koster

Verliezers ronde

1. Jacob Jan Bijlstra
2. Jille Auke Bremer
3. Eeltje v.d. Kooi

Uiteraard zullen we ook weer toernooien organiseren aan het eind van
dit jaar, verdere informatie hier over volgt in de Foestrumer en via
affiches die overal zullen komen te hangen.
Voor het toernooi zoeken we nog een sponsor, deze zal zijn naam aan
het toernooi binden, zoals het keukenkompas toernooi.
Voor verdere informatie en vragen even bellen met Wilke Koster. (0511444017)
Voor mensen die zich willen aanmelden bij onze club, aanmelden bij
Wilke Koster.
De leeftijd is vanaf 15 jaar en ouder, de contributie bedraagt € 20 per
seizoen.
We kennen 2 seizoenen per jaar, januari t/m april en vanaf september
t/m december.
Kijken op een dinsdagavond mag natuurlijk ook, we spelen in de
Fokkema’s Pleats.

Even een bedankje.............
Voor alle belangstelling, kaarten, bezoekjes in het ziekenhuis en bij ons
thuis........
Geweldig!!!!
"Dat skuort my der trochhinne !!!! "
Gelukkig gaat het langzamerhand weer een beetje beter.
Sonja, Oebele en kinderen

Nieuws van de Fokkema’s Pleats.
Het is alweer enige tijd geleden dat er iets van de Fokkema’s Pleats in
de Foestrumer heeft gestaan. Jammer genoeg is het nieuws wat wij als
bestuur deze keer hebben te melden niet echt positief te noemen.
Mede als gevolg van het teruglopende aantal bruiloften, dat in de plaats
het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden is de financiële positie van de
Pleats er niet beter op geworden. Overigens is het gegeven dat er
minder bruiloften zijn gehouden in de Pleats niet iets unieks voor ons
dorpshuis. Ook andere gelegenheden hebben met eenzelfde tendens te
maken. Overigens is bovenstaande ontwikkeling ook één van de
redenen voor het bestuur geweest om actief mee te willen denken en
werken aan een nieuw multifunctioneel centrum. Waarin naast de school,
het peutergebeuren, het dorpshuis en andere activiteiten onder één dak
worden gebracht. De overweging van het bestuur van de Fokkema’s
Pleats is daarbij geweest dat wij van een aantal zware en elk jaar
terugkerende kostenposten, als verzekering(hoog in verband met het
rieten dak), hoge stookkosten vanwege de onvoordelige hoge ruimte en
hoge onderhoudskosten, verlost zouden zijn.
Natuurlijk zal het spijtig zijn om onze eigen pleats met haar eigen
karakter te moeten verlaten.
Ook vanwege het gegeven dat veel dorpsgenoten er zo’n dertig jaar
geleden veel tijd en energie in hebben gestoken om juist deze pleats als
dorpshuis om te toveren.
Echter wij zijn als bestuur van mening dat wij juist vanwege deze
mensen het gedachtegoed willen voortzetten in een nieuwe situatie,
waarbij we nu nog het opgebouwde kapitaal (welke in het onroerend
goed zit) zeer goed ingezet kan worden om een dergelijke
multifunctioneel centrum in ons dorp te realiseren.
Los van bovenstaande ontwikkelingen op het gebied van het
multifunctionele centrum zitten we als bestuur van de Fokkema’s pleats
wel met de situatie van het hier en nu. Gelet op de financiële
tegenvallers van 2005 zijn wij als bestuur gedwongen om een aantal
maatregelen te nemen. Die er mogelijk voor kunnen zorgen dat wij de tijd
tot de realisatie van een nieuw onderkomen kunnen overbruggen.
Zo zullen een aantal nieuwe ontwikkelingen niet gerealiseerd worden.

Daarnaast heeft een bestuurslid aangeboden om het maaien van het
gras voor zijn rekening te nemen. Maar een veel ingrijpende maatregel
was wel het besluit om de arbeidsovereenkomst met onze beheerder te
beëindigen. Een moeilijk besluit vooral voor Johannes en zijn familie, we
hopen voor|Johannes dat hij snel weer ander werk zal vinden.
Deze en andere zaken zijn pogingen van het bestuur om de pleats de
komende tijd door te kunnen laten draaien.
We hebben als bestuur echter ook geconstateerd dat het noodzakelijk is
dat er meer activiteiten in de pleats plaats moeten vinden. Mochten er
mensen zijn die daar ideeën over hebben laat het ons dan weten, we
houden ons van harte aanbevolen.
Wij zijn er als bestuur van overtuigd dat het dorpshuis een rol van
betekenis heeft gespeeld en zal spelen in ons dorp. We zullen de
komende tijd er met elkaar de schouders onder moeten zetten. We
hebben daar als bestuur alle vertrouwen in, wetende dat het niet
makkelijk zal zijn en dat er van zowel het bestuur alsook van de
vrijwilligers veel gevraagd zal worden. Bovendien is de betrokkenheid
van alle dorpsgenoten daarbij onontbeerlijk.
Het bestuur van de Fokkema’s Pleats

Oan alle toaniel leafhawwers fan Westergeast en omkriten,
It is alwer in oantal wiken lyn dat wy it toanielstik "Klinyk yn opskour"
spile ha, mar wy binne noch net fergetten dat it hiele noflike jounen
wiene. De seal fan'e Fokkema'
s Pleats wie twa jounen fol en dat is foar
ûs BEST GENOCH!!!! Der dogge wy it foar !!!!!!!!
It hat ûs hiel wat frye tiid koste, mar wy ha sels ek in protte wille hawn.
Us nije spilers, Rommie en Rinse, hat it sa bêst foldien dat se it oare ier
ek graach wer mei dwaan wolle.
Regisseur Iebe Bouma hat sein dat hy it kommende ier wat oars dwaan
wol.....dat spyt ûs wol, hy hat ûs de lêste jierren goed op gong
holpen....NOCH BETANKE IEBE!!!
Wy binne al wer drok dwaande om in nij stik te krijen.....en in nije
regisseur fansels! Al mei al dus gjin rêst.
Mar foar seizoen 2005/2006 is it no fekansje..............wolle wy noch
betanke
Spilers : Lukketine, Rommie, Hanneke, Sonja, Ymkje, Jan H., Rinse
en Henk
Ynstekster ; Ankie
Regisseur ; Iebe Bouma
Dekor ; Kees
Ljocht en lûd ; Jacob
en al ús fêste frijwilligers...hiel belangryk!!! ...Ik neam se mar net om
nimmen te ferjitten!!
En ús stipers Firma van der Haak en Bijlstra, Hein en Jaap Adema,
Keizer en Zn., Fokkema'
s Pleats, Proficiat Kruisers, Ideko.
Blommen krigen wy dit ier op freed fan Geert en Griet Postma...Betanke
en sneon fan Plaatselijk Belang...Yn oader hjer !!
Nammens it betjoer alfêst in noflike simmer mei in protte sinne....dan ha
wy dat ek!!!!!!

Nijs fanToanielferiening “De Bonte Hun”
Op sneon 22 April binne de leden fan toanielferiening "De bonte Hûn"
mei elkoar út iten west om it seizoen 2006 ôf te slùten.
Wy ha ûs best fermakke by JODELOWINA yn Bakkefean..............
Op dizze joun ha wy Minke Adema efkes yn it sintsje set, sy hat dit
seizoen al 25 jier lid west fan ûs toanielferiening!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
In hiele prestaasje............as ynstekster........as foarsitter..............
en no as rêstend lid.....Minke ...BETANKE en wy hoopje dasto noch
lang lid bliuwe kinst en ús sa no en dan bystean wolst!
It bestjoer.

Nieuws van “ It Pjuttersplak”

Beste lezers,
Mij is gevraagd om een leuk stukje te schrijven over de
peuterspeelzaal”it Pjuttersplak’. Nou moet ik eerlijk bekennen, dat ik dat
best wel moeilijk vind, omdat ik pas sinds half maart leidster ben in
Westergeest. Ik vervang daar tijdelijk de vaste leidster, die nu geniet van
haar zwangerschapsverlof.
Maar ik zal mijn best doen er een informatief verhaal van te maken.
De peuterspeelzaal is gevestigd in de ‘Fokkema’s Pleats”op de
maandag- en de donderdagochtend. Momenteel bezoeken 15 kinderen
de speelzaal. De meeste morgens word ik bijgestaan door twee vaste
vrijwilligsters, Anneke en Elske, die mij dan geweldig helpen. De
peuterspeelzaal is vooral bedoeld om de ontwikkeling te stimuleren. En
voor het kind is het natuurlijk ook heerlijk, dat het met andere kinderen in
contact komt en dat er gespeeld kan worden met dingen, die je thuis
misschien niet hebt. De ochtend ziet er globaal als volgt uit:
•
8.45 uur kinderen worden gebracht en mogen eerst vrij spelen in
bijv. de huishoek, leeshoek, bouwhoek, op de glijbaan, in de auto’s
rijden, puzzelen enz.
•
10.00 uur rond deze tijd gaan we samen alles opruimen en in de
kring het beginlied zingen, de namen van alle kinderen noemen en een
verhaal lezen. Vaak vertellen de kinderen dan ook allerlei leuke
verhaaltjes.
•
Zo rond 10.20 uur gaan we dan aan tafel om te eten en te drinken.
De kinderen mogen om de beurt de tassen uitdelen.
•
Na het eten en drinken, worden de tasjes opgeruimd en gaan we
bijna altijd knutselen. Dit kan zijn: verven, plakken, prikken, kleuren enz.
•
Als het dan 11.00 uur is geweest, is er meestal nog tijd om te
zingen of een kringspel o.i.d. te doen.
•
Om 11.15 uur komen de twee moeders de boel weer opruimen en
aanvegen. Zij helpen ook altijd vooraf mee om de spullen klaar te zetten.
•
Om 11.30 uur worden de peuters weer opgehaald en gaan moe en
hopelijk voldaan naar huis.

Ook organiseert de oudercommissie allerlei leuke activiteiten.
Zo wordt er in april een paasbrodenactie gehouden, om de kas te spekken
en gaan we met de kinderen een boerderij bezoeken. En in juli vind het
jaarlijks peuterreisje plaats.
Hopelijk geeft dit stukje een goed beeld over het reilen en zeilen van een
peuterspeelzaal. En merkt u ook dat hulp van vrijwilligers en enthousiaste
mensen erg belangrijk is voor onze peuterspeelzaal. Petje af, dus !!!
Met vriendelijke groet
De Oudercommissie
Juf Jannie van “It Pjuttersplak”

Gymnastiekvereniging SVS Oudwoude-TriemenWestergeest

Onze gymnastiekvereniging is volop in beweging. Zowel op recreatief als
wedstrijd niveau.
Na de laatste Foestrumer zijn er nog heel wat wedstrijden geweest.
De hoge noteringen op de plaatsingswedstrijden zorgde er voor dat er in
totaal 10 turnsters geplaatst waren voor de Friese kampioenschappen
meerkamp. Van deze 10 turnsters werd er een bronzen medaille behaald
door Douwina Hania(W) en door Jitske Hania(W). Er waren 13 turnsters,
die mee mochten doen aan de Friese toestelkampioenschappen. Dit is de
strijd om de Friese titel per onderdeel. Aafke Steringa (O) behaalde hier
goud op de brug en vloer en Etje Hania(W) haalde ook goud op de brug.
Zilver werd er behaald door Lorieke Drenth(O) (brug en vloer), Petra
Cnossen(O)(sprong) en Baukje Mellema(T)(brug).
Brons was er voor Janneke v.d.Meer(T) (brug), Gwenda Krol(O) (vloer),
Etje Hania (lange mat en balk),Baukje Mellema (O) (lange mat) en
Mariska Talma(W) (balk).

Ook de wedstrijden voor acro-gymnastiek zijn geweest. Voor onze
vereniging kwamen vier duo’s uit. Hiervan plaatsten drie duo’s zich voor
de Friese kampioenschappen. Petra Cnossen en Baukje Mellema
werden 6e. Lorieke en Silke Drenth werden hier 3e en Tineke v.d.Mark
en Aafke Steringa werden 2e.
Deze beide duo’s plaatsten zich hiermee voor de
districtskampioenschappen die op 3 juni in Scheemda worden gehouden.
Verder waren er nog de clubteamkampioenschappen. Hierbij mocht van
elke vereniging van Friesland 1 team van 6 turnsters per niveau
meedoen. SVS heeft hier deelgenomen met 1 team. In een
deelnemersveld van 20 verenigingen werden we gedeeld vijfde. Een
zeer goede prestatie, als je bedenkt dat elke vereniging natuurlijk zijn
beste turnsters in zo’n team stopt.
Op het programma staan nu nog de Friese kampioenschappen springen
die op 10 juni in Franeker zijn. Hier komt SVS uit op drie onderdelen.
Bij de recreatiegroepen is ook het een en ander gebeurd. De
kleutergroep is opgedeeld in twee groepen en wel in een peuter- en
kleutergroep. Dit omdat het leeftijdsverschil toch wel heel groot werd. De
peutergroep is een kleine groep waar alle aandacht voor ontwikkeling
en samenspel is. De kleutergroep is een beetje groter, hetgeen op die
leeftijd beter kan.
Ook de jongens zijn in een aparte groep gekomen. Er waren nu
voldoende jongens om gericht aan de wensen van de jongens tegemoet
te komen.
Volgend seizoen wordt de acrogymnastiek in een aparte groep
gegeven. Wie belangstelling hiervoor heeft: informatie hierover hangt in
de hal van de gymzaal in Oudwoude.
Op 22 juni houdt de vereniging weer een uitvoering. Iedereen is hierbij
van harte welkom, zodat u alle facetten van de gymnastiek kunt bezien.
U bent van harte uitgenodigd.
Het bestuur van SVS

Ut ús ferline

Fostera-hiem
In reaksje yn it Digitaal Dorp Westergeest kin soms in protte om hakken
ha. Ik ha yn jannewaris tasein om wat te skriuwen oer de namme
Foestrum. En oer de goadinne Fosta. Mar dat falt net ta. Wy rjochtsje ús
pylken dêrmei ommers op sa’n fier ferline, mei sa’n bytsje hâldfêst, dat
wy ferfalle yn teoryen en oannames.
Mar hawar; Fosta wie de blanke, blau-eagige, blonde goadinne fan de
lânbou. Hja hat in wichtich plak ynnaam yn it libben fan de âlde Friezen
‘boppe Dokkum’. Eartiids waard it Amelân ek wol Fosta-lân neamd. En in
wierde súdeast fan Ferwerd, dy’t eartiids nei har ferneamd is, wurdt
hjoed de dei noch Fosta’s wierde neamd: Foswerd. En de Fosta-put fan
Dokkum is ek nei har ferneamd.
De Friezen ha, krektlyk as in protte folken rûnom har, meardere goaden
en goadinnen hân dy’t elk op harren eigen wize fereare binne. De âlde
Fryske goaden hienen gjin timpels om yn te wenjen of yn ta te hâlden.
De Friezen ferearden de goaden yn’e frije natuer; yn in wâld of in bosk of
somstiden by in inkelde âlde beam. Tacitus, in Romeinske
skiednisskriuwer, skriuwt: “Voor het overige oordelen zij dat zij de goden
niet binnen (tempel)wanden mogen opsluiten. (…), hun wijdden zij
wouden en bossen toe”. Sokke “gewijde gronden” fine we hjoed noch yn
nammen werom: Wygeast. En bewesten dêrfan leit … Wester-geast ek
wol Foestrum.
Doe kaam de tiid, sa rûn it jier 700, dat de earste Kristenen yn ús
kontreien it Evangeelje brocht is. It hat in hiele swiere taak foar de
sindelingen west. Bonifatius hat it mei de dea bekeapje moatten om’t hy
in foar de Friezen hillich plak ûnthillige. It is de sindelingen dan ek net
alhiel slagge om it heidenske út it deistige Fryske libben wei te bannen.
Âlde nammen en ferwizingen nei it âlde Fryske leauwen binne bestean
bleaun. Sterker noch, de tsjerke hat de heidens-hillige plakken ta in
Kristlik-hillig plak makke.

Sadwaande binne d’r noch in hiele protte âlde goadenammen te
ûntdekken yn plaknammen. In pear wol ik neame: de god Hold, Hudus of
Holler soe de stoarmen delbêdzje kinne en de floed tsjinhâlde. Dêrom is
it net frjemd dat in protte hichten by de sé nei him neamd binne (Holler ’s
wierde is û.o. Holwerd wurden).
Of de god Thor, dy’t yn Fryslân wol Stavo hjitte, waard yn Starum
(Stavoren) fereare. Stavo wie de man fan Fosta.
En sa komme wy wer gau by ús doel: de goadinne Fosta. De nammen
fan de âlde goaden binne yn’e rin fan de tiid wol ris ferbastere. Of de
namme wie yn oare omkriten krekt wat oars. Dat lêste is – sa liket it my
ta – net sa frjemd. Yn Fryslân wurdt it Hollânske “van der Steen”
bygelyks “Steenstra” neamd: it betsjut krekt itselde.
Sa kin de namme fan Fosta ek wol Fostera wurden wêze.
It giet hjir, yn de Foestrumer, te fier om alles út te djipjen.
Mar Westergeast soe ek wichtich plak ynnaam ha by de âlde Friezen. Yn
de ferkaveling tekenje him hjoed de dei noch fjouwer rjochtingen, linen
ôf. Trije dêrfan rjochtsje harren op de tsjerken fan Ingwierrum, Oastrum
en Bûtenpost. Westergeast wie dêr dus it middelpunt fan. De bekende
amateur argeolooch/histoarikus en Westergeastmer Johannes M.
Minnema (ferstoarn april 1984) hat hjir ûndersyk nei dien.
Op it plak wêr’t no ús tsjerke stiet (ien fan de âldsten fan Fryslân) soe
eartiids Fosta, of Fostera fereare wêze. Har plakje, har ‘hiem’ waard
fansels nei har neamd. Fostera-hiem waard yn’e rin fan de jierren
ferbastere nei Foestrum.
Ybele Steenstra
ysteenstra@tiscali.nl

HERINNERINGEN (uit de oude doos) afl. XIII
Rectificatie.
In december 2005 is er bij de drukker iets mis gegaan en is
er bij het delen van aflevering XVII in twee stukken (wegens
ruimtegebrek) per ongeluk eerst de tweede helft afgedrukt en in april het
eerste gedeelte. Excuses voor het ongemak.
Zandvaren (vervolg van december 2005)
Met mijn oom en neef, die zich met hun eigen schip inmiddels bij ons
hadden aangesloten, was het wel gezellig werken. Zij gingen bij ons op
sleeptouw en we hielpen elkaar met het laden, het lossen in Leeuwarden
ging met de stoomkranen. Hoe de mannen dat onderling regelden met
de afrekening weet ik niet maar we verdienden geld als water, al zag ik
er nooit meer van dan een paar kwartjes zakgeld.
We waren op een dag de laatsten die werden gelost en na ons te
hebben leeggegooid gingen de machinist en het werkvolk naar huis. Er
lagen nog wel een stuk of drie schepen te wachten die de volgende dag
zouden worden gelost.
Mijn vader sloeg de motor aan en we vertrokken naar het zanddepot bij
het Burgumermeer (wat nu Klein Zwitserland heet) om te laden. Toen we
daar aankwamen was het een uur of zeven, acht schat ik en we
begonnen meteen te laden en na wat overleg hielden niet eerder op tot
beide schepen vol waren (volle maan).
Eigenlijk was het de hoogste tijd om te gaan slapen, (het was al ver in de
kleine uurtjes en we waren die morgen al om 6 uur begonnen) maar mijn
vader sloeg de motor aan en wij voeren weer weg, richting Leeuwarden,
onderweg om beurten een tijdje slapend en kwamen daar om een uur of
zes aan voor de loswal en aangezien er nog niemand onder de kraan
was gaan liggen, meerden we af waar we de vorige avond van waren
vertrokken.
Het gezicht van de kraanmachinist was een studie waard toen hij om
zeven uur arriveerde en ons zag liggen. Hij moet bepaald aan zijn
geestelijke vermogens hebben getwijfeld en we hadden moeite om hem
te overtuigen dat hetzelfde schip weer geladen onder de kraan wal lag.
Een tijd later heeft diezelfde machinist onze opdrukker eens op de wal
gezet om een nieuw waterfilter te plaatsen.

Maar bij het weer in het water zetten ging er iets mis en gleed hij uit de
stroppen, smakte op de houten steiger en tuimelde ondersteboven in het
water. Als een duikelaartje draaide hij zich weer om maar dat kon niet
voorkomen dat hij voor een kwart vol water stond. Heit was eerst nog
bang dat de schroefaskoker beschadigd was geraakt, maar dat viel
gelukkig mee en we hebben er later nooit weer iets van kunnen merken.
Net voor de winter hebben we nog een lading strooizand naar Kollumer
Oudzijl gebracht voor de Gemeente Kollumerland ca. Terwijl we
daarmee aan het lossen waren, viel de winter in. Toen hij leeg was
hebben we de slof, door de vorm van de boeg een prima ijsbreker, dwars
door het ijs (tot grote woede van de mensen die er al op schaatsen
rondreden) naar de Lange Brug gebracht.
In die winter heb ik met mijn neef Jan van oom Tjalling (ze hadden een
lijndienst op Groningen vanuit Dokkum, in later tijden is dat de DBO
geworden) een week lang op en neer gereden tussen Dokkum en
Groningen. Mijn oom was inmiddels bezig een andere geschikte
vrachtauto te zoeken voor de dienst en wij reden met een
noodvoorziening, een oude Chevrolet met een platte laadbak.
Op een dag reden we naar Groningen terwijl een laag ijs op de weg bijna
alle verkeer belemmerde en bij Visvliet, waar we vanaf de Hessenweg,
die van Kollum binnendoor liep, op de Groninger straatweg kwamen,
gleden we gewoon zijwaarts tegen de grote iepenbomen die daar toen
nog langs de weg stonden.
We hadden geen vaart en er gebeurde verder niets, maar hadden de
grootste moeite om weer midden op de weg te komen en te blijven, we
hadden gelukkig de hele weg voor ons alleen want er was verder totaal
geen ander verkeer. We zijn tenslotte in Groningen gekomen, maar
vraag niet hoe en hadden de grootste moeite met het bezorgen van de
vracht.
Op de terugweg uit Groningen was het zo mistig dat het zicht minder dan
10 meter was. De gladheid was inmiddels helemaal verdwenen, alleen
op stukken vastgereden sneeuw was het nog oppassen geblazen. Toen
we de afslag naar Kollum langs de Hessenweg, even voorbij Visvliet
hadden gevonden, reden we stapvoets langs dit kronkelige weggetje
waar bijna iedere markering ontbrak.
Op een gegeven moment doemde vlak voor ons een man op, die midden
op de weg liep met de fiets aan de hand.

Als we toen ook maar met een snelheid van tien km hadden gereden
hadden we hem gewoon overreden, maar nu konden we nog net op tijd
stoppen. Toen we uren te laat in Dokkum aankwamen waren ze daar al
dodelijk ongerust en was het te laat om de goederen nog te bezorgen,
dat hebben we de volgende morgen maar gedaan.
Oom Tjalling had inmiddels een zo goed als nieuwe gesloten vrachtauto
gevonden en liet er een kolenvergasser op bouwen, zoals toen
voorgeschreven en gebruikelijk was, ik kreeg van die week geen cent
uitbetaald en gek genoeg heb ik er niet eens aan gedacht om er iets voor
te vragen.
Na de winter, begin 1941 moesten we, heit, Tjalling en ik,
noodgedwongen overschakelen op een oude Friese tjalk (was vroeger
van '
lytse Hindruk'Deelstra uit Zwaagwesteinde) van 92 ton, omdat
'
lytse'Thys van der Bos (zij hadden allebei een heel grote neef met
dezelfde naam) de slof wou verbouwen tot een woonschip voor hem zelf.
Inmiddels was bij de betonbrug in de Mieden bij Zwaagwesteinde een
boer begonnen zijn land af te graven en het zand te leveren aan degene
die het maar wou kopen en we gingen van daaruit verder zand varen
naar Leeuwarden, wat tot voordeel had dat we nu zelf ook niet meer
hoefden te laden en we dus Haaie Kempenaar ook niet meer nodig
hadden, het werd met kiepkarren (die eerst door een motorlorrie en later
door paarden werden getrokken) via smalspoor aangevoerd op een hoge
steiger aan de Nieuwe Zwemmer, het lossen in Leeuwarden ging nog
altijd met de stoomkranen.
Op een kwade dag is er nog één van die kranen gekanteld (slechte
fundering) en de machinist met zware brandwonden naar het ziekenhuis
gebracht. Oom Auke heeft met zijn eigen schip ook een tijdje mee
zandgevaren van hieruit en ik heb toen in die tijd nog een oud Anker
polshorloge van hem gekocht, wat ik de hele oorlog door gebruikt heb.
In een zwaar onweer met hoosbuien en enorme windvlagen kwamen we
nog een keer vast te zitten op het Burgumermeer omdat we door het
slechte zicht buiten de vaargeul raakten. Ondanks dat het maar een
binnen meer was ging het water aardig te keer en namen we zoveel
water over dat het zand in de kisten voorin tussen de schotten door een
eind uitgespoeld was en we moesten er later in Leeuwarden heel wat
liters uitpompen.
Geale

