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Beste dorpsgenoten,
Wanneer u deze uitgave van de Foestrumer onder ogen
krijgt zitten we al weer aan het einde van het jaar. De
kerstdagen staan voor de deur gevolgd door oud en nieuw.
We verlaten 2005 en beginnen met goede moed aan 2006. Dit zal voor
ieder van u anders ervaren worden, want wat 2006 zal brengen zullen
we moeten afwachten.
Wat het wordt met de Foestrumer, daar kunnen we helder over zijn. Ook
het komende jaar zal deze weer 4 keer verschijnen met alle
wetenswaardigheden over deze en gene vereniging en wat deze zoal
hebben gedaan of nog zullen doen. Maar natuurlijk geldt wel, dat ze
kopie aan zullen moeten leveren, want zonder kopie zou de Foestrumer
alleen een advertentieblad zijn en dit is niet de bedoeling. Doch ook
hierover zijn we optimistisch gestemd. Daar u dit ook nu weer kan lezen
in deze uitgave van de Foestrumer, wat er de afgelopen tijd is gebeurd of
nog staat te gebeuren voor wat betreft het verenigingsleven.
Verder hopen we dat onze adverteerders/sponsors ons ook het komende
jaar weer gunstig gezind zijn met een financiële bijdrage in de vorm van
een advertentie, want zonder geld kan ook de Foestrumer niet bestaan.
Op voorhand onze hartelijke dank hiervoor.
Meer nieuws is er eigenlijks van redactiezijde niet te melden, zodat we u
nu ook weer veel leesplezier toe te wensen met deze uitgave van de
Foestrumer. En natuurlijk prettige kerstdagen en een goede
jaarwisseling.
De redactie.

AGENDA

December:
18 Kerstconcert, aanvang 19.30 uur
28 Activiteiten voor de jeugd, Culturele Commissie
Januari:
7
Oud papier wordt opgehaald
13 Dropping voor de jeugd, Feestcommissie
19 Bestuursvergadering Plaatselijk belang
Februari :
18 Oud papier wordt opgehaald
21 Spelletjesmiddag SVS in de gymzaal
Eind Activiteit voor de oudere jeugd
Maart:
3
Playbackshow, Culturele Commissie
9
Ledenvergadering Plaatselijk belang
11 Bob Dylan in Westergeast?
31 Toanielstik
April:
1
4
17
29

Toanielstik
Algemene Ledenvergadering, aanvang 20.00 uur
Eieren zoeken, Feestcommissie
Puzzelrit, Feestcommissie

Mei:
6
Pannenkoeken bakken
Geboren:
November:
13
Geertje Alie, dochter van Menno en Minke van der WegHoekstra, Simmerwei

NIEUWS VAN DE CULTURELE COMMISSIE
De bloemschikavond, die gepland was gaat helaas
door gebrek aan deelnemers niet door.
Sorry, voor wie wel belangstelling had.
Op 28 december zijn er activiteiten voor door de jeugd:
Van 13.00- 15.00 uur: een Ruilbeurs van Diddle spullen
Van 15.30 – 17.00 uur: Spelletjes, bedoeld voor de peuters van groep
1, 2 en 3
18.30 uur: Film “Polar Express”
21.00 uur: Film. Dit is nog een verrassing, wat er dan getoond wordt.
De entree is € 1,50. hierbij is een tractatie inbegrepen.
Op 3 maart staat er weer een Playbackshow op het programma. We
mogen er zeker wel op rekenen, dat er voldoende deelname is van
zowel de jeugd als de ouderen?
Opgave voor 18 februari bij Minke Adema ( tel. 441485)

Diddle ruilbeurs:

NIEUWS VAN DE FEESTCOMMISSIE
De Sinten
11 november werd Sint Maarten weer gevierd in ons dorp. Het is hierbij
traditie dat de jonge lopertjes in optocht achter de muziek aan
wandelen. Na een rondje door een deel van het dorp wordt er
afgesloten met een gezonde traktatie van de feestcommissie. De
opkomst was dit jaar wederom groot met ongeveer 40 stropertjes.
Nog geen dag later stond in Sneek de andere Sint alweer op de stoep
en twee weken later mochten wij hem hier in Westergeest ontvangen.
Onder de mooie klanken van de Bazuin kwam de Sint aan bij de brug
bij de familie Pompstra. Zwaar beladen met pakjes en Pieten werd het
schip vakkundig aangelegd door gelegenheidschipper Klaas P.. De
zichtbaar ouder geworden Sint werd verwelkomd door de voorzitter van
de feestcommissie. Gezeten in een rijtuig werd de goedheiligman naar
de Fokkema's Pleats gebracht. De kinderen, die allemaal een hoekje
afgesneden hadden zaten inmiddels in de Pleats te wachten op de
komst van Sint Nicolaas. Juf Gea zong hier met de kinderen de op
school geoefende liedjes en het duurde dan ook niet lang of Sinterklaas
kwam binnen. Met een programma waarin de kinderen een
Pietendiploma konden halen, er veel gezongen werd en natuurlijk een
aantal kinderen bij de Sint geroepen werd, ontstond er een gezellige
middag. De Sint bleek, mede dankzij de vele hulppieten, zeer goed op
de hoogte van wat er zich had afgespeeld in het dorp. De grootste
hulppiet was echter 'die mevrouw van de leiding' die de regie deze
middag stevig in handen had. Zelfs de stijve Pieten kreeg ze
onverwacht aan het dansen. Onder het "dag Sinterklaasje" werd de Sint
uitgezwaaid. Hierna werden de kinderen weggezonden met een
tractatie die de Sint achtergelaten had en natuurlijk een hele spannende
ervaring rijker.

BAZUINKLANKEN
De leden van de Bazuin zijn na de zomervakantie weer
met frisse moed begonnen.
Er moet weer geoefend worden voor het Najaarsconcours van de
Christelijke Bond van muziekverenigingen in de De Lawei te Drachten.
Reeds voor de vakantie zijn een paar stukken uitgezocht. Het zijn
Prima Luce van Jan van der Roost en de Malvern Suite van Philip
Sparke. Twee heel verschillende muziekstukken, maar wel mooi om te
spelen.
Een try-out concert hoort er tegenwoordig ook bij.
Op 6 november hebben we samen met Soli Deo glorie uit de Tike en
Euphonie uit Engwierum in de Dobbe te Anjum onze
concoursnummers gespeeld.
Op die manier wordt het concours even nagebootst. Twaalf november
was het zover. Om 9.30 uur waren we in de Lawei. Om 10.15 uur was
het tijd om in te spelen. Dat verliep wel lekker en gaf moed voor ons
opreden om 11.00 uur.
Misschien, dat het door de spanning komt, want we hebben ons
programma wel eens beter uitgevoerd.
Voor ons koraal: Gezang 400 kregen we bijna 84 punten en voor de
concoursnummers 80 punten. Alles bij elkaar toch niet klagen, want dit
betekent wel een eerste prijs.
U zult gemerkt hebben, dat we vaker langs komen om het oud papier
op te halen. Het zou fijn zijn als nog meer mensen het langs de weg
zouden zetten.
Op 18 december aanstaand e om 19.30 uur hopen we ons traditionele
kerstconcert in de Ned. Herv. kerk te Westergeest weer te houden.
Een oude bekende, het vocaal ensemble Intermezzo hoopt haar
medewerking te geven. Dit belooft weer een prachtige avond te
worden. Wij hopen, dat de kerk vol zit. De toegang is gratis, wel wordt
er een collecte gehouden voor de gemaakte onkosten
Dus…
Tot wederhoren

NIEUWS VAN GYMCLUB “WIJ BLIJVEN FIT’
Onze gymclub “wij blijven fit” , MBVO.
bestaat vandaag 2 november 2005 35 jaar,
dat is zo elke dinsdagmiddag om half vier begint de gymles in de
Fokkema’s Pleats en dat doen we met plezier Frotie onze leidster laat
ons goed trainen
Dat voelen we de volgende dag wel in onze benen
Maar gelachen wordt er ook, want er worden soms mooie verhalen
verteld
Dus krijgen we echt wel waar voor ons geld
Wij willen nog graag jaren zo doorgaan hoor.
Maar dan moeten er wel nieuwe leden bij komen, daar gaan wij voor.
Zuster de Haan destijds wijkverpleegster in Kollumerland
Had het 35 jaar geleden goed bekeken, ze was heel bij de hand.
Bewegen voor ouderen, dat was haar plan
En daar plukken wij nog steeds de vruchten van
Zuster had zo een club “froulju” bij elkaar
En onder haar leiding begonnen ze maar
Dat is nu allemaal 35 jaar geleden gebeurd
Wij willen graag doorgaan, dus niet gezeurd
Samen hebben we er een mooi feestje van gemaakt
Met een slokje of fris en een broodmaaltijd, alles heeft lekker gesmaakt
De volgende dag ben ik nog even bij buurvrouw Hitsje Dijkstra
geweest.
Zij is het langst van iedereen bij de gym geweest. Zij kon nog vertellen
hoe het allemaal begonnen is.
Wij wilden allemaal graag, dat Hitsje er bij zou zijn op het feestje. Tot de
zomervakantie is ze lid geweest en altijd vol op mee gedaan met alles
en dat is toch geweldig als je 90 jaar bent.
Tetsje is bij haar geweest om te vragen of ze mee wilde naar het
feestje, maar het hoefde van haar niet meer. Het houdt een keer op,zei
ze, als je zo oud bent.
Namens het bestuur
H.Sipkema-Dijkstra

NIEUWS VAN TOANIELFERIENING “DE BONTE HUN”
Oan ús doarpsgenoaten,
Efkes in berjochtsje fan Toanielferiening "De bonte hun".
Wy binne alwer drok dwaande mei de repetysjes fan it
toanielstik "Klinyk yn opskuor".
Sa as ik de foarige kear al sei, hawwe wy twa nije spilers!!
En dat binne Rinse Andringa en Rommie Woudstra.....
Wy ha alwer in hiel soad wille..foaral om Jan Hania ( hy
spilet nammentlik in Gynekolooch)!!!!!
It doel is om yn it wykein fan 31 Maart en 1 April dit stik
foar jimme te spyljen....en dat is gjin grap!!!
Wy oefenje noch mei in protte nocht en hoopje dat jimme
ús stypje en by de útfiering allegearre komme yn'e
Fokkema's Pleats.
Skriuw de data mar gau op'e kalinder.........oant sjen!!!!!
It bestjoer

Nieuws van gymnastiekvereniging SVS

Het gymnastiekseizoen draait alweer een tijdje en de wedstrijden zijn
alweer begonnen.
Daar de vereniging nog steeds groeit hebben we een aantal wijzigingen
in de groepen aangebracht.
De kleutergymnastiek is opgedeeld in twee groepen, nl. Peutergym en
kleutergym.
Omdat het leeftijdsverschil te groot werd is er gekozen voor deze
splitsing. De peuters (vanaf 3 jaar) en de jongste kleuters (afhankelijk
van de groepsgrootte) krijgen nu in een kleinere groep les en voor de
oudste kleuters kunnen de oefeningen en spelletjes al wat moeilijker
gemaakt worden. Voor beide groepen geldt dat het niet alleen
gymnastische oefeningen zijn maar ook coördinatie en ritme en
dergelijke komen aan bod.
De keep fit is verhuisd van de maandagavond naar de dinsdagavond.
Keep-fit is gymnastiek op muziek. Bij deze gymnastiek komen alle
spiergroepen aan bod. Het is bedoeld voor iedereen van ong. 17 jaar en
ouder.
Ook is het aantal jongens dat meedoet aan de gymnastiek fors
gegroeid. Het is leuk te zien dat gymnastiek voor iedereen is.
Voor alle groepen geldt dat er twee keer gratis meegedaan kan worden
voor men lid moet worden. Dus kom gerust eens kijken en meedoen.
De eerste wedstrijden zijn alweer geweest en ook de eerste plaatsing
voor de Friese kampioenschappen zijn alweer binnen, maar daarover
meer in de volgende Foestrumer.
Groeten van SVS
Info bij Ymkje Hania (441258)

NIEUWS VAN VOETBALVERENIGING WTOC
De eerste helft van het seizoen zit er al weer bijna op. Er
zijn al heel wat wedstrijden gespeeld. Doordat het weer
ons erg in de kaart speelde, zijn er vrijwel geen wedstrijden
afgelast.
Verder kunnen we u meedelen, dat we een 4e elftal hebben kunnen
realiseren, omdat o.a. een aantal oud-voetballers van WTOC zich
spontaan met elkaar hebben aangemeld. Het was ook nog mogelijk
om dit team aan de competitie mee te laten doen. Bijna de helft van de
spelers komen uit Westergeest. Wij zijn als bestuur erg blij met deze
groep enthousiaste voetballers. De resultaten worden ook iedere week
beter. Erg jammer is, dat we er tot nu toe nog niet in zijn geslaagd om
er een tweetal leiders bij te vinden. Mocht u zich geroepen voelen,
meldt u zich dan aan bij het bestuur of bij een van de spelers.
WTOC 1:
Het zal u niet ontgaan zijn, dat WTOC 1 onder leiding van de nieuwe
trainer Henk de Boer prima resultaten geboekt heeft. Ze staan nog
steeds op de eerste plaats.
Ze hebben op 12 november de eerste periode behaald. Dit was pas na
10 wedstrijden, omdat er in de 4e klasse B dit jaar maar 11 teams
meedoen. Dit heeft te maken met het feit, dat Zwaagwesteinde naar
de 5e klasse is teruggezet, omdat er problemen waren. De tweede
periodekampioen is pas aan het eind van de competitie bekend.
Daarna wordt het derde periodekampioenschap toegekend aan het
team, dat na de kampioen en de periodekampioenen eerst volgt op de
eindstand.
Hierna volgen van alle teams van WTOC de tussenstand of eindstand
op 1 december 2005
Voor sommige teams betekent dit de eindstand. Dit zijn de pupillen,
die in reeksen spelen

Team
WTOC 1
WTOC 2
WTOC 3
WTOC 4
WTOC DA 1
WTOC DA 2
WTOC B1
WTOC C1
WTOC MC 1
WTOC D
WTOC E1
WTOC E2
WTOC F
WTOC MP

Plaats
1e
9
3e
8
7e
8
e
11 5
8e
8
10
9e
1e
10
2e
8
7e
9
e
8
9
10e 9
9e
9
9e
9
3e
8

aantal wedstrijden
24
17
12
0
7
7
27
19
12
4
1
4
4
19

Punten

Als u dit leest, kunt u concluderen, dat WTOC 1 en 2 er heel goed voor
staan. Ook de B’s en de C’s en de MP’s draaien mee boven in. De
overige teams kunnen nog wel wat winstpunten gebruiken, maar het
seizoen is nog lang niet afgelopen.
Onderhoud gebouw:
Een aantal kozijnen van het verenigingsgebouw moeten vervangen
worden. Er is een groep samengesteld , die zich hier mee bezig gaan
houden. Geweldig.

Út ús ferline.
- Grêfstien fan in frou?
Yn´e tsjerke leit in hiele nijsgjirriche grêfstien. Yn ´t koar, om
krekt te wêzen. Miskien is it efkes sykjen, want d´r kin wol ris
in tafel op stean.
It liket in grêfstien fan in leauwige frou te wêzen, want de persoan hat in
rok oan. It liket d´r ek op dat hja yn ´t kreambêd ferstoarn is, want hja
hat trije bêrntsjes boppe har holle ôfbylde krigen.
Mar toch binne d´r wat fragen sûnder andert: wêrom leit dizze frou yn
tsjerke? Wie hja in foaroansteande frou? Fan in ryke man?
In hiele oare fraach (is it wol in frou?) is ek op syn plak. Fansels de
ôfbylding lit in ´rok´ sjen, mei trije bêrntjses, mar soe soks in djippere
betsjutting ha? Ommers, mûntsen en priester klaaie harren ek mei in
´rok´, in habyt.
Wy sille de stien ris wat neier besjen. De ôfbylding hat in keale holle en
in wat langer kin - de persoan liket in sikje te hawwen. Sadwaande soe
ik sizze dat it in priester is dy´t ferstoarn is. Want de priester is ôfbylde
op´e teannen. Soe hy by libben ôfbylde wêze, op´e foto kaam wêze om
it sa mar te sizzen, dan soe hy plat op syn fuotten stien ha. No´t dat net
sa is, betsjut dat dat de ôfbylde persoan dea is.
En ja, de keale holle,mei de hannen gear en mei in ´rok´ dy´t troch in
tou om´e middel toplak sitten bliuwt - it liket d´r alhiel op dat it in priester
west hat dy´t ûnder dizze stien lein hat.
Boppe de holle fan de priester binne yndied lytsere ôfbyldingen
oanbrocht. It jout te witten dat it hjirre om in hiel leauwig persoan giet,
ôfbylde mei de hannen gear en mei trije bêrntsjes boppe de holle. It
betsjut dat de priester by God yn´e himel is en foar de Troan fan God
stiet. Fandêr dat hy de hannen gear hat. De trije bêrntjses binne
ingeltsjes, krektlyk wy hjoed de dei ek nog ingeltjses ôfbyldzje as lytse
bêrn.
Rounom de ôfbylding binne frjemde fersieringen oanbrocht, dy´t ek in
djippere betsjutting ha. It binne saneamde Irminpylders. Irmin wie in
heidenske god dy´t ôfbylde waard as pylder. Hy stie mei de fuotten op
ierde en mei de holle yn´e himel.

Hjoed de dei komme wy dizze Irminpylders nog wol tsjin as fersiering op
in bûtenmuorre, mar ek de linebeammen en de libbensbeam boppe in
foardoar hawwe mei de Irminpylder te meitsjen.
En dat smyt
fuortendeliks al wer in fraach op: hoe komt een heidensk symboal yn in
tsjerke op in grêfstien fan in Kristlike priester?
Eartiids kearde de Irminpylder it ûnk, mar letter is it brûkt as fersiering
om bygelyks de heindenen wat yn ´e mjitte te kommen. Want mei it
brûken fan heidenske symboalen troch de tsjerke fan doedestiids kaam
it Kristendom ik wat tichter by de heidenen te stean.
Dat is mei mear saken sa gien. Tink ek mar ris oan de nammen fan de
dagen. Of it Krystfeest mei ljochtsjes en fjoer, wat eartiids it saneamde
Midwinterfeest wie. It Midwinterfeest om te fieren dat it (maitiids)ljocht
wer werom kaam. Mar ek de heidensk-hilliche plakken op de terpen
binne doedestiids troch de tsjerke oannaam. Sadwaande steanne de
âlde Fryske tsjerken in protte op terpen.
- âlde hûzen.
> Sa 'n 30 jier ferlyn, yn 'e jierren 1974 - 1975, is de Fokkema 's Pleats,
mei rjocht ien fan de âldste pleatsen út 'e omkriten fan Westergeast,
alhiel restaureare.
Oannaam wurdt dat de pleats likernôch 1500 al bewenne wie, mar de
boeken (floreenkohiers) fan de grietenij Kollumerlân en Nieuwkruisland
út 'e tiid fan 1511 oant 1700 hinne binne weirekke of ferbârnd. Dat is
skande, want earst yn likernôch 1700 wurde de eigenaren en de
brûkers beskreaun. Dêrfoar wie dizze pleats al wol yn 'e atlas fan de
bekinde Schotanus opnaam.
> Ek hiel nijsgjirrich is de beskriuwing by de tekening fan `´t Huys van
de Heer Braak (?) tusschen Westergeest en Kollum`, sa´t dat ôfdrukt is
yn `Uit het album van Kollummerland`.
Frjemd, is´t net, want tusken Westergeast en Kollum leit Aldwâld en de
beskriuwing `tusken Westergeast en Kollum` is frijwat algemien.
Ik fûn in útiensetting fan Braak, en it docht bliken dat dizze Jan Braak
neffens de belêstingkohieren ûnder de klokslag fan Kollum wenne hat. It
tinken is dat dat by de tennisbanen west hat. Mr. Andreae skriuwt oer
Jan Braak dat hy yn 1775 Abbema-sathe kocht hat en dêr in nij hûs op
sette litten hat.

Jan Braak sil fêst wol ris yn Westergeast west ha, mar hy wenne net
ûnder de klokslag fan ús doarp.
Ybele Steenstra
ysteenstra@tiscali.nl

HERINNERINGEN (uit de oude doos) afl. XVII
Zandvaren
Begin mei 1940 ging mijn vader een schip huren (een ,slof’ van ongeveer
70 ton) van ‘lytse’ Thys van der Bos uit Dokkum) en probeerde daarmee
allerlei klusjes aan te nemen, mijn broer Tjalling fungeerde als kok. Ons
woonschip bleef bij de Bonte Hond voor de wal liggen en daar waren we
dan ook in de weekenden.
We gingen eerst kleivaren voor de Provincie, die achter de nieuwe
walbeschoeiing bij Burgum aangebracht moest worden. Daar hadden ze
net de oude draaibrug vervangen door een hoge basculebrug en de
vaarweg een eindje naar het Zuiden omgelegd.
Die klei haalden we naast de Nieuwe Zwemmer bij de brug met de
Amerikaanse boerderij aan de Wouddijk, waar een paar honderd jaar
oude baggerspecie bulten lagen. We deden dit met oom Geale, die met
Jan, mijn neef, ook meevoer met hun skûtsje.
Daar hebben we toen onze tamme kraai ‘Piet’ voor het laatst gezien, we
waren hem op de 11e mei kwijtgeraakt toen we naar Ee voeren. Het
arme beest moet op de een of andere manier toch geprobeerd hebben
ons toen te volgen, maar is ons halverwege kwijt geraakt. Hij ging achter
op het roer zitten en Tjalling probeerde hem te lokken met een stukje
brood en dat was ook wel gelukt als Jan, mijn neef, niet een bonk klei
naar het beest had gegooid en hij wegvloog. Tjalling was woest en de
kraai hebben we later nooit weer gezien.
Een paar weken later gingen we zandvaren voor de uitbreiding van de
CAF aan de Harlingertrekweg in Leeuwarden vanaf Klein Zwitserland bij
Burgum (een zanddepot van Rijkswaterstaat, dat toen nog bijna
helemaal maagdelijk was). Dat ging goed tot midden juli toen we op een
dag lagen te lossen in Leeuwarden en er een paar Duitsers uit een auto
stapten en ons vertelden dat we daarmee moesten ophouden en
doorvaren naar Schenkenschans. Heit protesteerde want we waren
gecharterd voor de CAF.
Toen ze hun pistool trokken had hij door dat het menens was en hebben
we de rest van het zand verderop gebracht waar we met stoomkranen
werden gelost en het zand werd gebruikt voor de uitbreiding van het
vliegveld en daar waren we de hele verdere zomer zoet mee.

Mijn oom Geale en neef Jan deden ook weer mee met hun eigen
schip.
Vanaf Leeuwarden tot aan Ritsumazijl liep aan de Noordkant van het
kanaal een jaagpad en de Duitsers hadden van net voorbij de
steenfabriek tot " 300 meter voor Ritsumazijl de sloot ernaast
volgegooid met zand en er een aantal stoomkranen neergezet die ze
uit Rotterdam hadden laten overkomen omdat ze daar aan de kapotte
kades toch overbodig waren geworden en gingen daarmee alle
materialen (voornamelijk zand, grind, puin, cement en hout) lossen die
voor het vliegveld waren bestemd.
Die grondstoffen werden dan verder vervoerd met motorlorries en
kiepkarren op kilometers lang smalspoor, dat helemaal doorliep langs
het hele vliegveld.
In die tijd voer een kennis van mijn vader (Haaie Kempenaar, door ons
al gauw Haaie Pruimtabak en ook wel Haaie Mosterd genoemd) ook
mee bij ons aan boord. De man had als gewoonte de hele dag met
een pruim tabak achter de kiezen rond te lopen en gebruikte bij de
aardappelen bijna nooit groente maar wel lepels vol mosterd, hij kocht
het goedje dan ook per halve en hele liters.
Op een middag had hij bijna een hele fles havermoutpap
leeggedronken, niets bijzonders bij ons zware werk, maar ‘s nachts
werd hij verschrikkelijk beroerd en begon over te geven en naar de
WC te lopen. De andere dag ontdekten we aan het restje in de fles dat
hij bijna een hele literfles dikke room had leeggedronken, er zat een
verkeerde dop op. De melkboer bood later zijn excuses aan en Haaie
kreeg nog een liter havermoutpap cadeau. Jaren later is hij, vrij jong
nog, overleden aan maagkanker en of dit nu van zijn eetgewoonten en
tabakkauwen is gekomen weet ik niet, maar het zal er beslist geen
goed aan hebben gedaan.
Wordt vervolgd.
Geale

Bob Dylan Yn Westergeast?
'De Tiden Feroarje' zingt de Friese zanger Ernst Langhout onder
begeleiding van Johan Keus. Ruim veertig jaar eerder zong Bob Dylan
The Times They Are A-Changin'. Eigentijds was de zanger en
liedjesschrijver in zijn tijd zeker, hij vormde een inspiratiebron voor vele
muzikanten. Bob Dylan was een soort spreekbuis voor een generatie
die de wereld rigoureus wilde veranderen. Bovendien spraken zijn
unieke taalgevoel en zijn eigenzinnige muziekstijl aan en is zijn werk
nog steeds actueel.
Op 11 maart 2006 komen Ernst Langhout, Johan Keus, Hans
Battenberg en rapper Remon de Jong (bekend van Omrop Fryslân)
naar de Fokkema’s Pleats met hun theaterconcert “Bob Dylan Yn it
Frysk”. Het theaterconcert is geregisseerd door Pieter Stellingwerf,
producer is Marius de Boer (ex Reboelje). De teksten van Bob Dylan
zijn vertaald in het Fries door Harmen Wind. Ernst Langhout en Johan
Keus hebben 2 c.d.’s uitgebracht met nummers van Bob Dylan,
vertaald in het Fries.
De voorstelling begint om 20.30 uur en wordt georganiseerd door de
Stichting Freoneploech Mollebult. De voorverkoop is reeds begonnen
en de kaarten kosten €12,50 per stuk, aan de kassa is dit €15,00.
Kaarten zijn te bestellen bij Sjoerd en Tietie Keizer, telefoonnummer
0511-442812.
Wacht niet te lang met bestellen, want
vol=vol.
Zie verder www.mollebult.nl,
www.ernstlanghout.nl en
www.dylanynitfrysk.nl

Nieuws van Plaatselijk Belang
Beste dorpsgenoten,
We naderen alweer het eind van 2005. Tijd om terug te kijken naar het
afgelopen jaar maar vooral ook om vooruit te kijken en plannen te maken
voor het nieuwe jaar.
Kerkverlichting
Zoals u al heeft gezien is de kerk weer verlicht. Vorige jaren was dit
alleen rond kerst en oud & nieuw, maar vanaf nu permanent tijdens de
wintermaanden.
Lits-Lauwersroute
Met het ophogen van 5 bruggen in de Lits-Lauwersroute –waarvan de
brug over de Swemmer een onderdeel is- is inmiddels gestart. Aan de
brug Terlune wordt gewerkt. De verhoging van de 4 overige bruggen
start half januari en het hele project zal eind juni 2006 klaar moeten zijn.
Buslijn 61 en 62
NoordNed heeft met ingang van 11 december 2005 een wijziging
aangebracht in het busvervoer en zijn het gevolg van rijksbezuinigingen
op het openbaar vervoer. De provincie Fryslan heeft haar goedkeuring
gegeven aan deze door NoordNed voorgestelde wijziging.
Dit heeft voor het busvervoer in Westergeest grote gevolgen.
Vanaf 11 december rijdt lijn 62 een vaste route over de Simmerwei en
Triemsterloane en komt dus niet meer in Westergeest maar slaat bij de
Bunte Hun linksaf. De frequentie op werkdagen buiten de vakanties om
bedraagt 16 per richting per dag.
Voor buslijn 61 wordt een nieuwe route vanaf Driesum door
Westergeest, over de Simmerwei en Muntsewei naar Veenklooster en
via Hanenburch en de Achterwei naar het eindpunt bij de Skoallestrjitte
te Kollumerzwaag. Lijn 61 is echter een vraagafhankelijke route waarbij
een uur van te voren een rit moet worden gereserveerd, en wordt
waarschijnlijk uitgevoerd met taxibusjes of gewone taxi’s.

Op de Bunte Hun (Simmerwei) zal daarom een bushalte aangelegd
worden. De halte maakt de overstap mogelijk van lijn 61 op lijn 62 of er
kan direct op lijn 62 worden gestapt. De halte wordt voorzien van een
perron, een pad van het fietspad naar het perron en voorzieningen om
fietsen te stallen.
De haltepaal zal voor 11 december worden aangebracht, de halte naar
verwachting in januari a.s.
Wij wensen alle inwoners van Westergeest goede kerstdagen en een
gezond 2006!
Het bestuur.

OUD EN NIEUW IN WESTERGEEST
Na het succes van vorig jaar heeft het oud en nieuw comité,
besloten er een traditie van te maken om oudejaarsdag weer met,
ongeveer 150 bussen te gaan schieten met dit jaar als extra een
superkanon.
Ook zal er dit jaar weer een tent staan met muziek en versnaperingen.
Dit gebeuren begint om 09.00 uur en eindigt om 19.00 uur.
Op nieuwjaarsochtend hebben we een nieuwjaarsbal met live muziek.
De tent gaat dan om 00.30 uur open.
Als comité hopen we natuurlijk weer op jullie komst .
Het comité

WESTERGEEST-POLEN

Nu ik zit te schrijven, zit ik heerlijk bij de kachel met voor me een lekker
bakje koffie. Dan gaan je gedachten al snel naar Polen, waar ze zomers
al hout bij elkaar sprokkelen voor de winter. Wij kunnen jullie vertellen,
dat we in oktober 12 pakketten hebben opgestuurd naar de armste
gezinnen.
Nou, dat is een hele dure geschiedenis, want dat gaat per kilo, maar
goed wij doen alle dagen ons best om met de rommelmarkt geld bij
elkaar te krijgen. Wij zetten ook alles op een rijtje, kunnen wij dit
volhouden om ieder jaar naar Polen te gaan. Dan moeten wij zeggen
met pijn in ons hart. NEE, dus wij gaan over op pakketten. Kleding is
altijd welkom. Jammer , dat Jan en Jilles zijn gestopt naar Roemenie,
maar wij hebben nu een adres uit Raard, die zich volledig in zet voor
Albanië. Daar hebben we al veel kleding, schoenen afgeleverd. Dus wij
blijven bezig voor onze medemens.
We zitten nu al op de kerstkaarten te wachten.
Jullie horen dat de volgende keer.
Verder wensen wij jullie namens alle Poolse vrienden een heel gelukkig
nieuwjaar
Fam. M.Cuperus, bedankt voor de gift, die wij mochten ontvangen
Geert en Griet Postma
Jappie en Annie Postma

De Tropenjaren van Bwana Skotanoessi (SLOT)
Dit is het slot van de tropenjaren van Joop en Mieke Schotanus,
zendelingen te Afrika tijdens de woelige zestiger jaren. In de vorige
delen lazen we over de voorbereidingen voor het zendingswerk, de
aankomst in Stanleyville, Kongo in 1959, de onafhankelijkheid van
België in 1960 en de evacuatie naar Oeganda. In deel 3 de periode van
januari 1961 tot en met de verlof periode in juli 1962. Nu volgt het slot.
De volledige versie is bij J. Schotanus op te vragen, Rhenendael 31,
3911 RM Rhenen, tel. 0318-584160.
Opnieuw naar Kenia (1964 -1965)
Na het opdoen van nieuwe krachten tijdens ons verlof in Doesburg en
het vergaren van ondersteuning vertrokken we opnieuw naar Afrika. We
vlogen terug naar Kenia om in het bergdorp Kapsowar te werken,
omdat teruggaan naar Kongo inmiddels niet meer mogelijk was.. We
werden van het vliegveld opgehaald door Paul Stough, die toen met z'n
vrouw het Mayfield Guesthouse in Nairobi beheerde (en al eerder vanuit
Kongo in Kenia terecht gekomen waren) en zo werden we via Eldoret
naar Kapsowar gebracht. We hoorden dat we alles kwijt waren wat we
voor onze verlofperiode in Kongo opgeslagen hadden en dat ons VWbusje in handen van de rebellen gevallen was. Wij zaten dus zelf in
eerste instantie zonder vervoer. We konden opnieuw met steun van
zeer meelevende medewerkers gelukkig heel geschikt een VW-busje
overnemen van een Kongo zendeling die met verlof ging (met het stuur
aan de ‘verkeerde’ kant wat Kenia betrof en dus goedkoper). De 2-wiel
aandrijving werd gecompenseerd door de duwkracht van gewoonlijk
meereizende Afrikanen, die in het regenseizoen tegen de helling op
moesten helpen duwen.
Door de regering in Nairobi werd ik erkend als Middelbare Schoolleraar.
Ik was volledig verantwoordelijk voor de aanschaf van alle
benodigdheden en voor de financiële boekhouding. Vanwege de
eerdere evacuatie had ik enige ervaring in het lesgeven aan een
Teacher College in Kericho gehad. Dus was het me niet helemaal
vreemd om in januari weer voor de klas te staan. Het klimaat was
gunstig, want we zaten op flinke hoogte. Voor de regering was ik ook
nog regenmeter. Dit moest in de regentijd dagelijks nauwkeurig
bijgehouden worden.

Op de veranda in Kapsowar met onze vijf kinderen
Zo nu en dan werd ik ook gevraagd om in het kerkje van Kapsowar te
preken. Om iets duidelijk te maken, maakte ik erg veel gebruik van illustraties. Van mijn leerlingen op de school hoorde ik dat zelfs de vrouwen
graag naar de kerk kwamen als ik sprak, omdat ze het dan konden begrijpen. Misschien toch een bewijs dat ik al aardig ingeburgerd was. Onderweg naar de kerk plukte ik eens een kameleon uit de struiken, die ik
meenam naar de kerk, om de schijnheiligheid van de aanpassing bij de
omgeving te illustreren. Ik had hem op mijn zwarte Bijbel als ondergrond en hij nam de kleur ervan aan.
In deze periode kregen we ook een grote teleurstelling te verwerken.
Mieke was zwanger en zou in Eldoret bevallen. Het was een baby met
een open ruggetje en het overleed bij de geboorte. Er werd een korte
begrafenisdienst gehouden en de bemoedigende tekst was uit Jesaja:
De lammeren draagt hij.
We hadden onszelf in Kenia opnieuw moeten installeren. Het was een
oud houten huis, waarin we verbleven en we kregen wel erg veel last
van ratten. Dit doet me weer even denken aan lichtere kant van het
leven, toen Tjalling Daniël 's avonds eens in z'n gebedje bad: “Here, wilt
u geven dat we vannacht geen last van de ratten zullen hebben!
Waarom hebt u ze eigenlijk gemaakt?” Hij was al direct in november op
de school voor zendelingenkinderen terecht gekomen. Dat was onze
eigen AIM school, die vanuit Rethy (Kongo) naar Eldoret was
geëvacueerd.

Jammer genoeg werd deze school onder druk van de Keniaanse
regering eind december opgeheven, zodat we aangewezen werden op
de Hill School, een Britse regeringsschool. AIM had een internaat en zo
kwamen per januari Tjalling Daniël en Jan David daar op zeven- en
zesjarige leeftijd bij de huisouders Jack en Peggy Pienaar. Met hun
Zuid-Afrikaans konden ze die dingen duidelijk maken, die onze kinderen
soms in het Engels nog niet goed begrepen.

De studenten verzorgden hun eigen was, eten e.d.
Voor Tjalling Daniël was dit dus binnen één jaar z'n vierde school:
Doesburg, Ede, de Amerikaanse AIM school en nu de Britse school.
Vanuit hun internaat werden ze dagelijks naar deze school gebracht.
We moesten de voor hen verplichte schooluniformen e.d. aanschaffen
(colbert, stropdas en bolhoed). In de weekenden kwamen ze af en toe
thuis. Deze onverwachte veranderingen maakten het er voor ons niet
gemakkelijker op. Gelukkig begon het nieuwe schooljaar in januari,
zodat ik in de kerstvakantie Daniël had kunnen bijscholen in het Engels
voor de tweede klas (kerst wordt hier midden in de zomer gevierd). Jan
David was in december net zes geworden en begon in januari aan z'n
eerste klas. Jan David vond het helemaal niet leuk als we hen weer
terug moesten brengen., dan klampte hij zich aan mama of aan de auto
vast en dan is het niet leuk om doortastend te moeten zijn. Dan huilde
het ook wel eens een beetje bij ons van binnen.

Dit had ook invloed op ons werk. Inmiddels ging de helft van onze
financiële ondersteuning op aan onze twee oudste kinderen. Afgezien
van de vele beperkingen die we ons op moesten leggen, hebben we
toch een goed jaar in Kenia gehad. Maar het einde van de tropenjaren
kwam nu definitief in zicht.
Terugkeer naar Nederland (Grootegast, GR 1966)
We zouden het schooljaar afmaken en weer terugkeren naar Holland.
We konden het met 3 kinderen in januari op een dure Britse kostschool
niet meer aan. Ons budget was bij vertrek helemaal ingesteld op de
goedkope eigen zendingsschool. We maakten alles wat we hadden te
gelde en konden met de aanvulling van een flinke financiële bijdrage
van onze omgeving een vliegtuigkaartje kopen. De lieve mensen van
de GZB verzorgden nog de verzending van een paar kisten. Zo
stonden we weer op Nederlandse bodem. Ik had op luchtpostvelletjes
gesolliciteerd naar zes verschillende Mulo’s in Nederland en Mieke en
ik hadden afgesproken, dat de eerste school, die ons een huis en
betrekking zouden aanbieden, die zouden we nemen. Of het nu in
Zeeland, Limburg of waar dan ook zou zijn. Het werd een tijdelijke
betrekking in Grootegast. Zelfs met de keuze uit twee verschillende
huizen. De familie heeft ons helpen installeren. Het werd een heerlijke
tijd voor de kinderen en daar in Grootegast werd onze Loïs nog als
laatste aan de kinderschaar toegevoegd.
Vanuit Grootegast kwamen we gedurende bijna zes jaar terecht op de
Mulo/Mavo in Kollum, waar ik de opvolger werd van mijn eigen
vroegere leraar Frans, meneer Kronemeijer. We wonen nu al ruim 30
jaar in het centrum des lands, met ondertussen een heerlijk vakantie
verblijf aan de Prellewei in Westergeest.

Een vliegreis in Afrika met een DC-2
Tijdens een feestelijke gelegenheid op de Mavo in Kollum werd het volgende lied op vers gesteld en mij toegzongen.
(op de wijs van ‘Dat is uit het leven gegrepen’):
Wie is bij ons op school het allesje van manus;
dat is de schooldekaan; dat is meneer Schotanus.
Eerst was hij zendeling, dus kan hij veel verhalen.
Nu geeft hij Franse les aan tamme kannibalen

