Beste dorpsgenoten

Wanneer u deze uitgave van de Foestrumer onder ogen krijgt, heeft de
zomer zijn intrede gedaan, we gaan er vanuit dat het een stuk warmer
wordt dan de afgelopen maanden, welke volgens de statistieken te koud
was voor de tijd van het jaar maar zoals ook al in de uitgave van maart
gezegd, het weer hebben we niet in de hand, we moeten afwachten wat
we krijgen.
Voor wat betreft de activiteiten welke in Westergeest worden georganiseerd door de diverse verenigingen hoeven we niet af te wachten, ze
staan uitgebreid in deze uitgave van de Foestrumer, wat er is geweest
de afgelopen maanden en wat we nog kunnen verwachten, noteer het
dus in uw agenda, zodat u niets hoeft te missen.
Wat ons als redactie wel ter ore is gekomen, is dat men al druk bezig is
met de voorbereiding voor het dorpsfeest, er wordt druk gewerkt aan de
versierde wagens en men stroopt de omgeving af om de mooiste straatversiering te bemachtigen, zulke voorbereidingen geven een goede impuls aan de saamhorigheid van een dorp en daar mag ieder trots op zijn
in deze tijd van “ ieder voor zich zelf en god voor ons allen “.
In de uitgave van september zal zeker een uitgebreid verslag van het
dorpsfeest komen te staan.
Veel nieuws is er van redactie zijde niet meer te melden, zodat we u ook
nu weer veel leesplezier toewensen met deze uitgaven van uw eigen
Foestrumer, en tevens u een goede, zonnige en prettige vakantie toewensen voor zowel uit, als thuis.
De Redactie

AGENDA

Juni
12 Midzomernachttoernooi TC Foestrum
12 Foestrummer zoekt talent, aanvang 13.00 uur in de Fokkema's pleats
Augustus
26,27,28 Dorpsfeest
September
11 Nazomernachttoernooi TC Foestrum
November
19 Ledenvergadering IIsklup
Geboren:
Maart:
7
Femke, dochter van W. de Roos
April:
6
Tieme, zoon van Sierd Henk de Bruin en Marja Tijssen, Keatlingwier 11
22

Elske Geeske, dochter van Keimpe Hoekstra en Fintsje Hilverda

25

Anke, dochter van Andre en Tetsje van Kammen

Overleden:
Mei
4
Jappie Merkus 74 jaar, Kertiersreed 1
Juni
6

Gaatze van der Kooi, 79 jaar, Bumawei 16

PLAATSELIJK BELANG

Het Afûk geeft (weer) een cursus Fries. Als zich 8 of meer mensen opgeven, kan de cursus zelfs hier in het dorp gegeven worden. Het gaat dan
bijvoorbeeld om een cursus Fries schrijven of een introductiecursus Fries
verstaan en lezen voor niet-Friestaligen. Voor meer informatie en het totale overzicht aan cursussen kan men kijken op de website
WWW.AFUK.NL. Wie zich wil opgeven voor één van de cursussen kan
dat via de telefoon of via een mail naar Plaatselijk Belang: plaatselijkbelang@westergeest.net.
In oktober wordt de jaarlijkse contributie geïncasseerd of opgehaald (€
6,00).
De AED is besteld. Er zal een cursus worden georganiseerd voor de vrijwilligers. Als het bestuur meer weet hierover, zal het gepubliceerd worden op de website (www.westergeest.net). Als er nog mensen zijn die
zich willen opgeven als vrijwilliger, kan dat via ons e-mailadres; BHV-ers
zijn in het bijzonder welkom.
De boomplantdag op 10 april was weer geslaagd en we hebben al vernomen dat er voor 2011 jaar een flink aantal bomen besteld kan wordenE.
Zwemmen op het Ljeppershiem is momenteel nog niet toegestaan! Er is
veel algengroei en dat moet eerst verwijderd worden! De gemeente zal
er binnenkort aan de slag in samenwerking met het bestuur van P.B. Vrijwilligers zijn altijd welkom!
Er moet nodig (nieuwe) drainage worden aangelegd in de speeltuin; hier
is P.B. druk mee bezig, samen met de speeltuincommissie. We hopen
binnenkort een begin te maken. Ook hier zijn vrijwilligers nodig! Zodra
een datum bekend is, wordt dat gepubliceerd op de website.

De Feestcommissie
Eieren zoeken en verven
Op 5 april 2010 had de Paashaas weer vele eieren verstopt
rond de Fokkema’s Pleats. De kinderen werden door de levensgrote, zeer aaibare Paashaas ontvangen en kregen direct wat lekkersEOngeveer 45 kinderen waren aanwezig om de eieren te zoeken en
daarna in het Lyts Hús te verven. Er werden prachtige kunstwerkjes gemaakt, de eieren waren niet aan te slepen, zo druk hadden de kinderen
het! Ook nu was er een lekker glas limonade en zakje chips voor de harde werkers! De opkomst was prima, en de reacties positief.
Puzzelrit 30 april 2010
Ook dit jaar had Durk Bijlstra weer een prachtige (voor beginnelingen wat
moeilijke) tocht uitgestippeld. Vanaf de Fokkema’s Pleats vertrokken 16
auto’s om de puzzelrit te maken.
De eerste prijs was voor
: Jaap Adema en inzittenden
De tweede prijs
: Hein Adema en inzittenden
De derde prijs
: Gosse Tjalsma en inzittenden
De verdiende poedelprijs ging naar Marinus, Lukketine en inzittenden!
Bij deze willen we Durk en natuurlijk onze controle post Roel Nicolai hartelijk bedanken voor hun inzet!!
Lidmaatschap Feestcommissie
Informatie en een machtigingsformulier (te downloaden) over lidmaatschap en betaling kunt u vinden op: www.westergeest.net
Dorpsfeest 2010
Aandachtspunten/ opzet programma Dorpsfeest 2010
Versierde wagens:
De versierde wagens zullen door de jury worden beoordeeld op de volgende punten:
Originaliteit
Veiligheid
Afwerking
Verzorgd geheel, inclusief trekkend voertuig

Het thema van dit dorpsfeest is vrij. Leuk om een keer op de actualiteit in
te springen. Let wel op dat we geen twee wagens/ fietsen e.d. met hetzelfde thema laten meedoen. Geef daarom z.s.m. je thema door aan:
Marten Bijlsma: 0511-444037
Wagens die water- of stroblazers bezitten worden zonder pardon uit de
stoet verwijderd.
Huurwagens zijn toegestaan maar tellen niet mee bij de beoordeling!
Kinderspelen:
Deze beginnen om13.00 uur en eindigen om 15.00 uur. De kinderspelen
zijn verplicht voor alle kinderen van de basisschool behalve de kleuters.
De groepen worden als volgt samengesteld:
Groep 1,2
Groep 3,4 en 5
Groep 6,7 en 8
Ook de leerkrachten zullen hierbij aanwezig zijn.
Wij proberen zoveel mogelijk de spelletjes na elkaar te doen zodat iedereen elkaar kan aanmoedigen.
Buurtvolleybal:
* Deelname vanaf de basisschool.
* Elk team moet minstens uit 6 personen bestaan.
* Er moeten altijd minimaal 2 dames in het veld staan.
Een paar regels:
* Uit de niet spelende ploegen wordt bij toerbeurt een scheidsrechter
en teller gezocht.
* Nadat het eindsignaal is gegaan moet de slagbeurt worden afgemaakt,
dit voor eventuele het laatste punt.
* De wedstrijden duren 2 keer 7,5 minuten.
* Puntentelling volgens het ‘nieuwe’ rally-systeem. Opslag hoeft
niet teruggewonnen te worden, punten tellen direct.
Playbackshow:
Er moeten minimaal 3 buurtgenoten op het podium staan bij het opvoeren van de playback-act. De Wisselbeker gaat naar de buurt die gemiddeld het hoogst gescoord heeft met de volleybal en de playbackshow.

Jurering straatversiering
De jury zal woensdagavond 24 Augustus de straten beoordelen.
De Feestcommissie wenst jullie veel succes en plezier bij de voorbereidingen!
DE FEESTCOMMISSIE KAN OP GEEN ENKELE MANIER AANSPRAKELIJK
GESTELD WORDEN VOOR EVENTUELE SCHADE OF LETSEL AAN PERSONEN, AAN DEELNEMERS EN PUBLIEK, EVENALS VOOR DIEFSTAL EN
VERMISSINGEN TIJDENS DEZE FEESTDAGEN EN DE TE HOUDEN EVENEMENTEN.

Bazuinklanken
Terwijl ik dit schrijf zijn we druk in voorbereiding voor het concert wat we op 5 juni in de Fokkema’s Pleats organiseren met
Take 5. Als u dit leest is het concert al weer achter de rug en
kunnen we hopelijk terugkijken op een geslaagde avond.
In maart was het jaarlijkse solistenconcours en federatiefestival van de
gemeente Kollumerland. Dit jaar deed alleen Geartsje Praamstra mee
aan het solistenconcours. Zij behaalde een eerste prijs. ’s Avonds deden
we met de hele band mee aan het federatiefestival. We voerden uit: het
koraal ‘Angels watching over me’ (een negro spiritual), het grote werk
‘Saint-Saëns Variations’ het als vrij werk ‘It had better be tonight’. SaintSaëns is een pittig werk waar we hard op gerepeteerd hadden. Gelukkig
had dit repeteren resultaat en kwamen we tevreden van het podium. Aan
het einde van de avond bleek dat we derde waren geworden!
Na het federatiefestival zijn onze leerlingen, Lydia en Marit van Rooien,
eens per twee weken met ons mee gaan repeteren. Op deze manier
kunnen zij er aan wennen om met ons mee te spelen. Op 5 juni doen zij
ook mee aan ons concert. Ook Wietze Hoekstra speelt weer met ons
mee, eens per 14 dagen. Hij heeft de overstap gemaakt van bariton naar
es-bas.
Na het concert op 5 juni komt de jaarlijkse rondgang door Triemen en
Westergeest er weer aan plus een optreden in het Suyderhuys in Surhuisterveen. Na de seizoensafsluiting eind juni is het dan tijd voor zomervakantie!

Culturele Commissie
Carnaval disco
In de voorjaarsvakantie is er carnavalsdisco geweest. DJ Bert
heeft deze avond verzorgd. De opkomst was zeer matig. Maar het feest
was des te groter. Het was heel gezellig. Bert vermaakte de kinderen
met spellen op muziek. Iedereen deed enthousiast mee. Met rode hoofden, sommige versierd met een hoofddeksel, die gewonnen was met de
spellen, ging iedereen weer naar huis. Oant sjen op de volgende disco.

Voor de agenda: 12 juni Foestrummer zoekt talent in de Fokkema's Pleats. Vanaf 13.00 uur.
Foestrummer zoekt talent
Op 12 juni is er in de Fokkema's pleats een foto-expositie van de cursisten die de fotocursus o.l.v Auke Ferwerda volgen. We hopen ook dat er
nog meer mensen in Westergeest zijn die hun talenten aan het dorp willen laten zien. Wordt anders handelaar op de rommelmarkt, ook een talent hoor.
We hopen op mooi weer en een grote opkomst. Graag tot 12 juni!
Culturele commissie Westergeest.

Voetbalvereniging W.T.O.C.
Wanneer u deze dorpskrant onder ogen krijgt, is het seizoen
2009/2010 al weer afgelopen. De tweede competitiehelft
heeft ons 1 kampioen opgeleverd: de minipupillen. Door op
de tweede plaats in de competitie te eindigen heeft het eerste herenteam
promotie afgedwongen naar de derde klasse.
Leden
Afmeldingen hadden schriftelijk voor 1 juni bij de secretaris binnen moeten zijn. Leden die zich vanaf nu afmelden zijn contributie verschuldigd
tot aan 1 januari 2011 voor junioren en pupillen en tot aan 1 juli 2011
voor de senioren. Voor aan- en afmeldingen van leden kan contact worden opgenomen met Wybe Jan van der Schaaf, de Triemen 6, telefoonnummer 0511 441354.
Overschrijving van de ene naar de andere vereniging kan nog tot 15 juni
2010. Voorheen was dit altijd op 31 mei, maar doordat de einddatum van
het voetbalseizoen de laatste jaren naar achter is geschoven, is ook deze datum verplaatst.
Trainers/leiders
Een viertal trainers hebben dit seizoen hun contract verlengd. Ook volgend seizoen zal het eerste herenteam worden getraind door Martin
Brandsma, het tweede door John Hofte, het eerste damesteam door Dolf
Versteegh en de keepers door Meine Kempenaar.
Jeugdtoernooi WTOC
Dit jaar organiseert WTOC voor
het eerst een jeugdtoernooi. Al
enkele jaren wordt binnen de
jeugdafdeling gevraagd om een
eigen jeugdvoetbaltoernooi.
Door de vele jeugdvoetbaltoernooien in onze regio en de drukke werkzaamheden van de verschillende (jeugd)bestuursleden
is het er nooit van gekomen.

De Technische Jeugd Commissie heeft deze uitdaging aangenomen.
Van 31 mei tot en met 3 juni zal er op elke avond om 18:30 worden afgetrapt. Er is bewust gekozen om dit toernooi te laten spelen in de avonduren. De reden hiervan is omdat er in onze regio verschillende voetbalverenigingen zijn, welke al jaarlijks een jeugdvoetbaltoernooi organiseren. Ook de verschillende jeugdteams van W.T.O.C. gaan in de laatste
weken van de maand mei en/of de eerste weken van de maand juni op
visite bij buurtverenigingen om daar deel te nemen aan een toernooi. Bij
de Westergeest Triemen Oudwoude Combinatie is men van mening dat
samenwerken nog altijd meer zal opleveren, dan elkaar als voetbalverenigingen in de wielen te gaan rijden.
Meisjesvoetbaltoernooi
Voor de derde keer organiseerde WTOC ter promotie van het dames- en
meisjesvoetbal een meisjesvoetbaltoernooi voor basisscholen uit de regio. Ook dit jaar was de organisatie in uitstekende handen bij de promotiecommissie van WTOC onder algehele leiding van Gooi Steenstra. Mede door het mooie weer was er veel publiek op dit toernooi afgekomen.
Zij zagen tien teams in actie, het tweede team van de Lichtbron uit Buitenpost werd uiteindelijk de verdiende winnaar.
Competitie
Door de lange winter moest er in de maanden april en mei veel worden
ingehaald. Dit betekende veel wedstrijden door de week, zelfs het eerste
ontkwam er niet aan. Het eerste had tot de laatste competitieronde kans
op het kampioenschap, maar VIOD maakte geen fout en mocht zich dus
kampioen van de 4e klasse B noemen. Doordat er volgend seizoen een
andere klasse-indeling is, konden de eerste 5 rechtstreeks promoveren.
WTOC is op de tweede plaats geëindigd en heeft daarmee dus promotie
naar de derde klasse afgedwongen.
De minipupillen zijn kampioen in de voorjaarscompetitie geworden. Door
een 3-2 overwinning op VVT in de één na laatste wedstrijd, konden ze
niet meer worden ingehaald. Het kampioenschap werd samen met de
trainer/leider Hilco Rekker en leider Doeke van Dijk gevierd met patat en
een heuse overwinningsrit met trekker, kar en kabaal door de dorpen
Westergeest, Oudwoude en Triemen.

De laatste competitiewedstrijden zijn in de week van 29 mei gespeeld, de
uitslagen hiervan zijn niet allemaal in het onderstaande schema verwerkt:
Team
WTOC 1
WTOC 2
WTOC 4
WTOC DA 1
WTOC DA 2
WTOC DA 3
WTOC B
WTOC C
WTOC MC
WTOC D1
WTOC D2
WTOC E1
WTOC E2M
WTOC F
WTOC MP

Plaats
2
8
2
7
8
5
7
7
6
2
5
2
4
6
1

Aantal wedstrijden
22
22
19
21
16
21
20
17
20
10
7
8
9
9
7

Punten
42
24
36
27
8
34
27
21
35
18
4
14
9
6
21

Agenda
Driestoernooi op 5 juni, Ballonvaarten op 18 juni.
Ballonvaren op 18 juni vanuit Oudwoude.
Het is bijna zover, Uw droom is binnen handbereik, hoog boven je woonplaats, onbelemmerd zicht.
In een mandje, ver boven de grond, tot wel een kilometer hoogte, geen
last van luchtziekte of hoogtevrees.
Opgeven kan natuurlijk nog op vrijdag 18 juni, kun je de omgeving vanuit de lucht bekijken.
We hopen dat een groot aantal personen met de ballonnen worden opgelaten vanaf het W.T.O.C veld.
Het is de bedoeling om tussen 19.00 en 20.00 uur te kunnen starten met
het oplaten van de ballonnen.
Er zal op het terrein live muziek aanwezig zijn en de voetbalkantine is
geopend, een ware happening.
Ook zal er een verloting gehouden worden waarmee je mooie prijzen
kunt winnen.
Voor 140 Euro per persoon kunt u uw droom dus waarmaken, inclusief 2
consumptiebonnen.
De ballonvaarders moeten zelf zorgen voor vervoer terug naar de voetbalkantine van W.T.O.C.
Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij;
Sjoerd Dijkstra: 06 - 53963185
Henk Hoekstra: 06 - 20994241
Uitslag verloting WTOC
1
J.Wiersma
2
H.v.d.Bij
3
Minze v.d.Velde
4
Aldert de Vries
5
Ale Boersma
6
Sierd v.d.veen
7
S.Smit
8
Y.Prins

E.Meinertswei
de Woarven 16
v.Teijenswei 9
Ringhersmast.27
Foarwei 7
Migchelbrinkwei 20
L.Doniastr. 8
Schepenen 79

Westergeest
Westergeest
Westergeest
Damwoude
Oudwoude
Triemen
Franeker
Hoorn

10
11
12
13
14
15
16
17

K.W.Visser
S.v.d.Wal
J.de Boer
R.Schotanus
Harrie Merkus
J.Annema
Reina Wijnstra
J.W.Prins

Lutkepost 14
Achterwei 35
Wygeast 30
Ribes 4
Trekweg13
De Kwekerij 3
Swartewei 11

Buitenpost
Buitenpost
Kollumerzwaag
Oudwoude
Oudwoude
Westergeest
Kollum
Oudwoude

De vogelwacht Westergeest-Triemen
Het eendenhokje in de “dobbe” is dit jaar niet als broedplaats gekozen.
Door de snoeiwerkzaamheden aan de bomen bij de kerk lagen er takken
in de dobbe waardoor het niet mogelijk was om het eendenhokje tijdig in
water te laten. Waarschijnlijk is dit de reden geweest dat de eenden zijn
weggebleven.
Ook het ooievaarsnest is wederom onbewoond gebleven dit jaar. In de
regio zijn wel enkele ooievaars broedzaam geweest, hopelijk volgend
jaar ook weer in Westergeest.
Door de langdurige winter kwamen de kieviten dit voorjaar pas laat aan
de leg.
Maar toen het eerste eitje van Friesland was gevonden gingen de kieviten door het gunstige voorjaarsweer massaal aan de leg. Dit leverde op
19 maart het eerste kievitsei van de vogelwacht op. De gelukkige vinder
was Hendrik Veenstra uit de Triemen. Een dag later vond Heine van Assen uit Westergeest een eitje en Jilles Bijlstra uit de Triemen meldde
weer een dag later een eitje.
De gelukkige vinders kunnen tijdens de najaarsvergadering hiervoor een
beker ontvangen. Op 26 maart kregen alle eierzoekers een berichtje op
de mobiele telefoon dat het quotum van bijna 6000 eieren gevonden was
waardoor het weer gedaan was met de pret.
Inmiddels zijn de nazorgers al weer bezig geweest met het opsporen van
de nesten in de landerijen rondom Westergeest.

Alle resultaten hiervan zijn nog niet bekend maar zullen in de volgende
editie aan u worden getoond. Van het reservaat gebied is inmiddels het
resultaat wel bekend. Op 10 april werd het volgende gevonden:16 nesten
kievit, 7 nesten grutto, 2 nesten tureluur, 1 nest scholekster en 1 nest
meerkoet. Bij de 2e telling op 24 april werd het volgende gevonden: 16
nesten kievit waarvan 6 nesten inmiddels waren uitgekomen, 11 nesten
grutto, 9 nesten tureluur, 3 nesten scholekster, 1 nest meerkoet, 1 nest
wilde eend en 1 nest slobeend.
Volgend jaar bestaat de vogelwacht 65 jaar en dit zal worden gevierd,
maar hoe is nog niet bekend.
Op de foto: Lennart Helder, die als leerling van de basisschool de Bining
mee heeft geholpen met eieren tellen.

Westergeest - Polen
Nu ik begin te schrijven is het al weer half mei. Wat gaat de
tijd vlug hé. En bijna nog geen warme dagen gehad, maar dat
komt vast nog wel zullen we maar hopen. Geert en ik kruipen
weer wat bij de wal op, maar een datum voor Polen kunnen we nog niet
zeggen. Want een paar duizend kilometers rijden,dan moet je wel goed
in je vel zitten. Wij bellen om de 2 weken naar Polen. Het meeste wat we
horen: vakantie, dat wil zeggen geen werk. Radek zijn vader heeft gelukkig nog een beetje werk, dus de hele familie heeft te eten. Ook helpen wij
de werkgroep Roemenie Twijzelerheide met kleding. Die zijn er in maart
heen geweest en gaan laatst september of beging oktober weer heen.
Deze keer een foto van 2 jongens in WTOC kleding, nou apetrots natuurlijk. Tot nu toe hebben zich nog maar 6 sponsors gemeld. Ons banknummer is nog steeds Inname Polen p/a J. Lemstra-Postma, 152376240. Als
we thuis zijn , kom vrijblijvend langs in onze kringloopschuurtjes, want
aan iedere reis hangt een duur euro kostenplaatje.

Foto jongens in WTOC-shirts
Vr. gr. Geert en Griet
En al onze Poolse vrienden

Ouderen soos
Verslag van de ouderen soos Westergeest-Triemen-Oudwoude op
25 februari j.l. in de Fokkema’s pleats te Westergeest.
Tetsje Annema opende deze middag met een hartelijke welkomsgroet en
ze stelde de leden voor aan mevr. Bilker-Jellema, buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. Mevr. Jellema zoals ze graag genoemd wilde worden zou ons het reilen en zeilen van haar ambt uitleggen. Vanaf de ondertrouw tot en met de huwelijkssluiting. We zongen de ‘wâldsang’ en
dronken een kopje koffie of thee. Na de pauze vertelde mevr. Jellema
wat ze allemaal persoonlijk had meegemaakt en het valt niet te beschrijven wat voor gebeurtenissen zich allemaal voordoen, daar heeft men als
leek geen idee van . Dit was de theorie en na de tweede pauze kwam de
praktijk, en hoe! De deur ging open en daar kwam de buitengewoon
ambtenaar burgerlijke stand B.A.B.S in haar ambtelijk gewaad binnen
met een bruidspaar, dit was natuurlijk in scène gezet. Maar prachtig in de
bruidstooi. Hennie Kingma en Hendrik Streekstra waren de acteurs. We
hadden er veel plezier van, het was net echt, de voorgeschiedenis en
anekdoten waren echte gebeurtenissen uit hun jeugd. Er werden foto’s
van alle leden gemaakt en Tetje bedankte mevr. Jellema voor deze fijne
middag. Tot slot zongen we nog het lied ‘de simmermoarn’ en nog een
wel thuis tot de volgende keer. Commissie van de Soos.

IJsclub
Volgend jaar 100-jarig bestaan IJsclub Oudwoude e.o.
Het bestuur is vanaf heden bezig met de voorbereidingen van
het 100-jarig jubileum, dat in december 2011 zal gaan plaatsvinden
Dhr. Reinder Postma is bezig de historie van deze vereniging wat te achterhalen, en dan zijn er de plannen om hier een boekwerk van te gaan
maken
Wij hebben de hulp van de inwoners in deze omgeving natuurlijk wel nodig.
Wij willen graag een oproep aan de inwoners van de omliggende dorpen
doen, om oude foto’s te gaan zoeken en deze dan even in bruikleen te
geven aan het bestuur van de IJsclub
Het fotomateriaal van vroeger zal wel een probleem worden, met name
omdat er vroeger bijna nooit een foto werd gemaakt.
Het zou heel mooi zijn dat we ook nog oude foto’s kunnen bemachtigen,
daarom ook de vraag dat de oudere generatie hun oude fotoboeken
even gaan doorbladeren
Vanzelfsprekend zijn alle foto’s welkom die zijn gemaakt op of bij de
ijsbaan aan de Simmerwei of de Swartewei vanaf 1964 en nog van voor
die tijd aan de Foarwei of van nog een eerdere locatie
Ook oude foto’s van bestuursleden of bestuursfoto’s willen we graag
Fotomateriaal dat wordt ingeleverd moet op de achterkant worden voorzien van de naam van de eigenaar, zodat de rechtmatige eigenaar zijn/
haar foto weer terug krijgt
Ook graag de namen van de personen vermelden op de achterkant of
bijgevoegd op een briefje in een envelop
Deze foto’s kunnen worden ingeleverd bij:
dhr. Reinder Postma, de Wygeast 49, 9294 KR Oudwoude
Voorzitter:
Dhr. I. Hoekstra, Jan Binneswei 10, Oudwoude, Tel. Mob. 0634913001
Secretaris
Dhr. J. de Boer, de Wygeast 33, Oudwoude, Tel. 0511-452637
Penningm.
Dhr. P. Meerstra, Pastorijehof 20, Oudwoude, Tel. 0511-452417

Dhr. W. Dijkstra, Eysmastrjitte 3, Oudwoude, Tel. Mob. 0613415707
Dhr. L. de Boer, Jan Binneswei 15, Oudwoude, Tel. 0511-454307
Dhr. U. de Jong, Bumawei 2, Westergeest, Tel 0511-445158
Dhr. D. v.d. Kloet, de Woarven 41, Westergeest, Tel. 0511-441351
Natuurlijk kan er ook worden gebeld bij de bestuursleden voor het eventueel regelen voor deze inname van de foto’s
We rekenen erop dat ieder z’n best hiervoor wil doen om dit boekwerk tot
stand te brengen en te doen slagen
Het Bestuur

Gymnastiekvereniging S.V.S.
Het einde van het seizoen nadert al weer snel. Het is voor
de vereniging een goed seizoen geweest.
De recreatiegroepen draaiden lekker en groeiden in de loop van het seizoen. En als de groepen dan iets groter wordt, dan kun je ook meer variatie in de lessen brengen, omdat je dan ook iets meer mogelijkheden
voor spel hebt. Want al oefenen we dan wel voor de recreatiewedstrijd
en de onderlinge wedstrijd, het is ook een stuk ontspanning door inspanning.
Bij de keurgroepen kunnen we ook op een goed seizoen terugkijken. Helaas is een aantal meisjes er een tijdje tussenuit geweest door ziekte en
blessure, maar deze meisjes hebben op de onderlinge wedstrijd laten
zien dat ze toch weer goed op krachten zijn gekomen. Want turnen is
niet alleen lenigheid, maar ook een stuk kracht en conditie.
Een viertal turnsters had zich geplaatst voor de fries kampioenschappen.
De jongste was Femke de Bruin uit Westergeest. Zij deed mee in de categorie 8 jarigen in nivo 10.
Met een mooie score van 49,2 punten werd zij van de 13 geplaatsten 7e.
Douwina Hania plaatste zich in de categorie jeugd 1 nivo 7. Hier mochten maar 7 meisjes uit Friesland aan mee doen.

Helaas was op deze wedstrijd de balk iets te smal en behaalde ze daar
een niet al te hoge score. Zij eindigde met een puntentotaal van 39,9 op
een 6e plaats. Toch een hele prestatie op dit hoge nivo. Marissa Krol uit
de Triemen was geplaatst als reserve, maar doordat er iemand uitviel
kreeg ze toch de kans om te laten zien wat ze kon. Zij kwam uit in de categorie jeugd 2 nivo 8. Daar behaalde ze een totaal van 42,55 punten
wat goed was voor een 7e plaats. Hier waren 12 deelnemers.
Baukje Mellema uit de Triemen draaide een heel goed seizoen en werd
ook als kanshebber op de Friese titel geplaatst voor deze finale. De tegenstand was deze wedstrijd echter zeer groot. Helaas viel zij met een
puntentotaal van 44,15 net buiten de prijzen en werd 4e. Toch zeer goed
gedaan.
Op 29 mei heeft de vereniging als afsluiting van het seizoen een onderlinge wedstrijd gehouden. Hierbij deden bijna alle leden van de vereniging mee.
De 50 deelneemsters deden allemaal goed hun best en ook het aanwezige publiek heeft genoten.
Om alle deelneemsters hier te vermelden wordt wel een heel lang verhaal, vandaar dat ik alleen de nummers 1 even noem.
Nivo 15: Jildou de Boer (Oudwoude), nivo 14: Sanne Douma
(Zwaagwesteinde), nivo 13: Petra Bosgraaf (Oudwoude), nivo 12: Annejel Dijkstra (Oudwoude), Nivo 11: José de Vries (Westergeest), nivo 10:
Bente Meijer (Oudwoude), Nivo 8 Marissa Krol (de Triemen) en nivo 7
Gwenda Krol (Oudwoude).
De volledige uitslagen kunt u vinden op onze website:
www.gymverenigingsvs.nl.
Alle groepen draaien nog door tot de zomervakantie en dan kunnen we
ons weer opmaken voor een nieuw seizoen.
Wij danken u allemaal, voor de steun het afgelopen jaar bij acties en natuurlijk voor de belangstelling voor onze vereniging. Alle informatie over
onze vereniging en natuurlijk leuke foto’s kunt u vinden op onze website.
Een prettige zomervakantie gewenst door gymnastiekvereniging SVS.

Toanielferiening de Bunte Houn
Het is alweer even geleden dat we de voorstellingen gehad
hebben, maar het zit toch nog vers in het geheugen. Het
waren twee zeer geslaagde avonden en wat een belangstelling!!
Ondertussen zijn we alweer druk bezig met het nieuwe seizoen. Iebe
Bouma, onze regisseur van de afgelopen 10 jaar, heeft aangegeven
aan een nieuwe uitdaging toe te zijn. Dus we zijn nu volop op zoek naar
een nieuwe regisseur.
Het is een moeilijke taak, want Iebe was een goede regisseur en vind
dan maar weer zo eenEE.
We zijn ondertussen al wel bezig een nieuw stuk uit te zoeken. Want als
we een regisseur hebben, dan moeten we natuurlijk wel direct aan de
slag kunnen om volgend jaar weer zo’n leuk stuk op de planken te kunnen zetten.
In de volgende Foestrumer hoort u over de vorderingen van al hetgeen
speelt.
Een goede zomervakantie gewenst en natuurlijk tot volgend seizoen.

Geboorte
Een zoon of dochter geboren ? Vergeet dan niet om ook even een geboortekaartje naar de redactie van de Foestrumer te sturen. Dan kunnen we een vermelding maken in de agenda.

Oude Foestrumers
Zoekt U een artikel uit een oudere editie van de Foestrumer ? Dat kan,
want alle Foestrumers vanaf december 1997 staan ook op de website
van Westergeest, www.westergeest.net. U vindt ze onder “nieuws”.
De zoekfunctie op de website maakt het ook mogelijk om met behulp
van Google in oude Foestrumers zoeken.

Út ús ferline.

Yn maart 2010 bin ik al wat yngien op it St. Andrieskrús dat werom komt
yn de flagge en it wapen fan Westergeast: “Het St. Andrieskruis deelt het
wapen in vieren, daarmee symboliserend de vier wegen en paden die bij
de kerk samenkwamen en het dorpsgebied op eenzelfde wijze als in het
schild in vieren deelden (NW, NO, ZW en ZO)”
Yn de omkriten fan Westergeast rinne dizze linen dwers troch de
besteande ferkaveling hinne.
•
De line nei it noardwesten rint fanôf de tsjerketoer oer de
kertiersreed (hast) rjocht op de tsjerke fan Ealsum ôf.
•
De line nei it noardeasten rint njonken in sleat del (hast) rjocht op de
tsjerke fan Ingwierrum ôf. Eartiids lei d’r in paad njonken de sleat.
•
Op de line nei it súdwesten leit de Kalkhúswei.
•
Op de line nei it súdeasten is net folle mear yn de ferkaveling werom
te finen; mar dizze line rint (hast) rjocht op de tsjerke fan Bûtenpost
ôf.
D’r binne mear plakken mei in saneamd ‘kerkenkruis’. De Dom fan Utert
stiet bygelyks ek op sa’n ‘kerkenkruis’. Yn Dútslân wurde Bamberg en
Paderborn neamt.
D’r is yn de rin fan de jierren wol wat oer
opskreaun, mar it falt net ta om nei te gean
wêrom tsjerken yn in krús bout binne.
Inkelde teoryen wol ik op in rige sette: de earste
twa ha ik fan de hân fan Johannes Minnema
(1903 - 1984)(foto).
Mar wit wol dat it om teoryen giet: ik skriuw oer
sa’n fier ferline, dat ek de deskundigen it net
rjocht mei-elkoar iens binne.

1.
Rûngeande rjochtspraak.
Westergeast hie eartiids in rjochtbank en foaroansteande bewenners fan
ús doarp wienen om beurten rjochter. De fjouwer kertieren binne
doedestiids bewust oanlein. Út elk kertier wie de meast foaroansteande
ynwenner foar in bepaalde tiid de rjochter. Soe it dêrom wêze dat in pear
pleatsen krekt om de grins fan twa kertieren leit?
Dizze teory bliuwt om it sa mar te sizzen yn de omkriten fan
Westergeast: de grinzen fan de kertieren rikke by wize fan sprekken net
oan de tsjerken fan de omlizzende doarpen ta. Sadwaande de twadde
teory fan Minnema.
2. Westergeast soe in 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.
3.
Westergeast soe in leycentrum wêze.
Leylinen (enerzjy linen)binne yn te dielen yn ferskillende sterktes. De
hiele sterke leylinen binne it bekendst omdat dizze linen oer de hiele
wrâld rinne. Dêr tuskenyn lizze de sterke leylinen dy’t de enerzjy fierder
ferspreidzje. En wêr’t dizze enerzjy linen elkoar krúse is in hiele krêftige
enerzjy.
Sa’n krúspunt fan sterke leylinen is in leycentrum; ús foarâlders ha op
leycentra harren doarpen mei hillige bouwurken bout.
De linen rinne yn dizze teory foarby de tsjerken fan Ealsum, Ingwierrum
of Bûtenpost; hja rinne dan sels foarby de provinsje en lânsgrinzen...
Ybele Steenstra

