Beste dorpsgenoten,

Het einde van het jaar nadert weer wanneer u deze uitgave
van de Foestrumer onder ogen krijgt.
Een tijd welke voor ieder weer anders zal worden beleefd, want Kerstdagen en Oud en Nieuw zijn van die dagen dat je terug kijkt op het afgelopen jaar, waarbij diverse dingen zijn gebeurd zowel in de positieve als in
de negatieve zin. Een ieder ervaart dit op zijn eigen manier.
Doch deze tijd van het jaar zet ons ook aan het denken voor het nieuwe
jaar 2008, wat dit allemaal zal brengen weten we niet honderd procent,
we zullen het moeten afwachten.
Doch wat we wel weten is dat wij als redactie van de Foestrumer er
weer met frisse moed tegenaan gaan om ook het komende jaar u weer
het wel en wee te brengen met de uitgave van de Foestrumer, het
nieuws orgaan waar al de wetenswaardigheden van de verenigingen in
kunnen worden vermeld. Dat dit wel wat meer kan worden is al vaker
aangekaart, dus nogmaals de oproep, bestuursleden heeft u iets te melden, laat het weten zodat het geplaatst kan worden in uw eigen nieuwsorgaan de Foestrumer.
Ook is al vaker vermeld dat zonder onze adverteerders/sponsors de
Foestrumer niet kon bestaan.We willen ze nogmaals bedanken voor
hun financiële bijdrage en we hopen dat ze ons het komende jaar weer
willen steunen om de Foestrumer te laten verschijnen.
Daarom dorpsgenoten “koopt in de vreemde niet wat eigen dorp u
bied.”
Van redactie zijde is er niets bijzonders meer te vermelden, zodat we u
ook nu weer veel leesplezier toewensen met deze uitgave van de Foestrumer en u tevens Prettige Kerstdagen en een goede jaarwisseling toe
te wensen.
De redactie

AGENDA
December
25
28
31

Kerstconcert 19.30 uur in de Ned.Hervormde Kerk
Filmavond
Carbid schieten

Januari
1
5
café Foestrum
14
26

Bestuursvergadering Plaatselijk belang
Onderlinge wedstrijd SVSin de gymzaal Oudwoude

Februari
2
9

Ierse Folkavond met Irish Stew
Dartavond in de Fokkema's pleats

Maart
15

April
11,12

Vanaf 00.30 uur feest bij café Foestrum
Feestavond Foestrumer Piraten aanvang 20.00 uur in

Playbackshow
19
Ledenvergadering Plaatselijk Belang

Toanielstik “Bokkesprongen”

NIEUWS VAN PLAATSELIJK BELANG
* Op 19 september zijn op Keatlingwier en aan de Weardebuorsterwei buurtschapsborden geplaatst door de gemeente.
Ze zijn onthuld door burgemeester Bilker en wethouder Schaafstal. Enkele buurtbewoners waren hierbij aanwezig, evenals afgevaardigden van
het PB en pers. Jellie de Jong heeft ook foto's gemaakt: Jellie bedankt
hiervoor!
Op Keatlingwier zijn ze u vast al opgevallen; aan de Weardebuorsterwei
staat er één tegenover de pleats van fam. Hoeksma en de tweede verderop, nabij Jaap en Danieke Adema.
* Er is subsidie verleend voor het aanleggen van een wandelpad achter
het geboortebos langs; er kan binnenkort (eindelijk) worden begonnen
met de aanleg ervan.
* De gemeente zal ervoor zorgen dat de H. van Teyenswei (vanaf Bartele Kempenaar tot aan de Woarven) opnieuw wordt bestraat/heringericht
(waarschijnlijk nemen ze daarbij de Kertiersreed ook nog mee).
* PB heeft bij de gemeente (opnieuw) gevraagd om het grasveld hoek H.
van Teyenswei/Kalkhûswei aan te pakken en te verfraaien, zodat het niet
meer als hondenuitlaatplek wordt gebruikt. Een eerder plan van PB werd
door de gemeente afgekeurd. Helaas is ook het nieuwe plan door gemeentewerken afgewezen en zijn we terug bij af.
* Op aandringen van PB heeft de gemeente eindelijk een bushokje geplaatst nabij de bushalte bij de Simmerwei.
* We willen een ieder er nogmaals op attenderen dat iedereen die met de
bus wil, de belbus kan bestellen. Die haalt je dan op bij de halte tegenover café Foestrum (de oude bushalte). In de vorige Foestrumer staat
hoe het werkt en er staan ook schema's in met tijden. Dit is wellicht ook
een uitkomst voor scholieren nu de winter weer voor de deur staat! Ze
garanderen een prima aansluiting op de trein en andere buslijnen. Mensen maak er gebruik van, anders is de kans groot, dat we deze service
weer kwijt zullen raken!
De ledenvergadering staat gepland op 19 maart 2008
Ankie Hoogeboom, secr. a.i.

NIEUWS VAN DE CULTURELE COMISSIE
De dia-avond, die was georganiseerd op 5 oktober is door
de bezoekers goed bevallen, dus die krijgt waarschijnlijk nog
wel eens een vervolg.
Op 12 oktober trilden de vloeren van de Fokkema's pleats , want die
avond was er een disco-avond voor de jeugd georganiseerd.. De opkomst was boven verwachting. De Stemming was overweldigend, dat
hopelijk in het voorjaar een herhaling.
Voor de playbackavond op 15 maart 2008 kunnen er nog wel wat deelnemers bij. Als je denkt, dat je die avond ook een bijdrage wilt leveren,
geef je dan op bij
Minke Adema tel 441485 .graag voor 5 januari.
28 december is er een filmavond in de Fokkema's pleats :
18.30- 20.30 uur: jeugd tot en met de basisschool
Entree € 2,00 inclusief patat
21.00 – 23.00 uur Oudere jeugd.
Entree € 2,00 inclusief patat.

Sint Maarten
Maandagavond 12 november was het dan weer de dag dat
de lichtjes weer aan mochten. Dit jaar voor het eerst werden
de kinderen van de optocht begeleid door de drumband en majorettes uit
Kollum. Het was een prachtig gehoor én gezicht, want ook de instrumenten van de band waren voorzien van lichtjes….Er waren prachtige lampions te bewonderen en uit volle borst werden aan de deur bekende en
nieuwe liedjes gezongen. De door de kinderen meegenomen tassen werden bij het begin van de optocht alvast voorzien van een appel, uitgedeeld door de Feestcommissie. Uiteraard kwam er nog een hele berg
snoepgoed bij. Jammer dat het weer toch wat tegenzat, maar al met al
was het toch een geslaagde avond!

Intocht Sinterklaas
Afgelopen zaterdag was het ’s middags rond een uur of twee erg rumoerig in Westergeest, vele inwoners gingen richting de haven… En ja hoor,
met hoge snelheid kwam er een feestelijk versierde boot met heel veel
pakjes aangevaren waarop enkele Pieten stonden te dollen, en achterop
zagen we Sinterklaas staan zwaaien. Ze hadden er zin in, want de boot
minderde geen vaart bij het bereiken van de haven maar scheurde langs
de andere boten naar de aanlegsteiger, waar Marten Bijlsma Sinterklaas
( die weer een jaartje ouder is) hielp om aan wal te komen.
De Bazuin stond al prachtige Sinterklaasliedjes te spelen en er werd al
voorzichtig wat meegezongen door de bezoekers. Sint en zijn Pieten,er
was dit jaar ook een hele bijzondere Piet bij, hij had geen zwarte krullen
meer, maar een Elvis- achtig kapsel met een enorm grote zonnebril,
hebben nog een tijdje geluisterd en de Piet die op Elvis Presley probeerde te lijken zong ook mee maar hij moet komend jaar nog maar flink oefenen, hij was niet bepaald één van de Idols!
Daarna werd Sint op het koetsje gehesen en de stoet reed door Westergeest om uiteindelijk bij de Fokkema’ Pleats te stoppen. In de Pleats zaten inmiddels al vele kinderen met hun ouders uit volle borst te zingen,
geholpen door juf Gea. Sint had zijn boek weer meegenomen en wist
zich zelfs nog gebeurtenissen van vorig jaar te herinneren. Ook had hij
een tekening bij zich, die vorig jaar door een van de kinderen was gemaakt.
Er waren verscheidene kinderen die bij Sinterklaas mochten komen, er
werden liedjes gezongen, maar Sint had zelf ook muziek bij zich en de
hele zaal ging op zijn kop! Er werd polonaise gedaan, de Pieten dansten
mee en zelfs Sinterklaas stond te swingen! Jantje Smit, Jannes, Moai
Wurk met de bekende blote kont – Sinterklaas kent ze nu allemaal!
Daarna heeft de Klungel Piet nog even moeten laten zien hoe hij op
zwemles leert zwemmen…dat leek nergens op, gelukkig hebben alle kinderen deze Piet geholpen, als hij nu van de boot afvalt kan hij tenminste
met zijn hoofd boven water blijven. Terwijl Klungel Piet nog op de zwembanden lag te oefenen mochten alle kinderen van Sinterklaas even bovenop Piet springen, die arme Piet werd bedolven….

Gelukkig masseerden de kinderen de geplette rug van Piet nog even liefdevol zodat hij weer verder kon feesten.
Helaas konden Sinterklaas en de Pieten niet de hele middag bij ons blijven, ze hadden nog meer op het programma staan die dag.
Sint en zijn Pieten hadden voor elk kind een zakje snoep en een kadootje achter gelaten, zodat we moe maar voldaan naar huis konden
gaan.
Feestcommissie
NIEUWS VAN VOETBALVERENIGING WTOC
De winterstop staat al weer voor de deur als u deze Foestrumer
onder ogen krijgt.
Er is al weer een feestje gevierd, omdat onze allerjongste talenten najaarskampioen zijn geworden.
Algemeen:
De sponsorcommissie heeft inmiddels een sponsorgroep gerealiseerd.
Er zijn maar liefst 8 sponsors bereid gevonden om WTOC op een geweldige manier te ondersteunen.
Aanmeldingen:
Voor het aanmelden van een nieuw lid kunt u een aanmeldingsformulier
vragen in de kantine van WTOC of een formulier downloaden op de website. Vervolgens graag inleveren bij Jantsje Wiersma, E.Meinertswei 11
in Westergeest. Voor aanmeldingen vanaf geboortejaar 1996 moet
meteen een pasfoto en € 2,50 bij de aanmelding ingeleverd worden.
BEKERCOMPETITIE:
WTOC 1 moest 24 november een bekerwedstrijd spelen tegen HODO uit
Hollandscheveld. Deze 2e klasser zondags heeft deze wedstrijd gewonnen met 2-4. Hiermee is WTOC 1 uitgebekerd .
Ook de overige teams hebben de bekercompetitie afgesloten.
COMPETITIE:

H-pupillen kampioen
De H-pupillen werden 24 november ongeslagen najaarskampioen na de
wedstrijd Harkema Opeinde te hebben gespeeld , dit met een uitslag van
0-11.

Op de foto:
Achter v.l.n.r.: Elisabeth Lap(leidster), Geert Kempenaar (leider)
Midden v.l.n.r.: Sieds van der Veen, Frans Turkstra, Jan Kok, Patrick
Koster, Tjalling Schotanus, Wesley Elzinga
Voor v.l.n.r: IJsbrand van der Meer, Tjipke de Vries, Jan Kempenaar,
Hylke Prins, Gea Wijbenga

WTOC 1:
De competitie heeft voor WTOC 1 nog niet gebracht, wat er van verwacht werd. We zijn nu halverwege het seizoen en de laatste plaats is
voor WTOC. Mede door de blessures van de laatste weken hebben een
aantal basisspelers niet mee kunnen spelen. Hopelijk kunnen we na de
winterstop nog een geheel ander beeld te zien krijgen.

Van alle teams hier een overzicht van de stand op 5 december 2007:

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

aantal teams
12
12
12
12
10
10
11

wedstr.
11
11
10
10
10
8
9

plaats
12
9
7
8
1
7
9

WTOC C2
WTOC MC
WTOC D
WTOC E
WTOC F1
WTOC F2
WTOC H

aantal teams
11
11
8
10
10
10
8

aantal teams
11
11
8
10
10
10
8

plaats
9
2
5
4
6
2
1 Kampioen

Bazuinklanken
Met een goed gevoel kunnen we terugdenken aan het concert met Bauke Hoekstra en Oeremis op 22 september
j.l. Een goed gevulde kerk kon genieten van een zeer afwisselend programma. Freoneploech Mollebult hartelijk dank voor de organisatie. Het was een geslaagde avond.
Daarna was het flink studeren voor het Festival van de Bond in de Lawei te Drachten op10 november j.l. Onder leiding van Hille van Hijum
speelden we daar een 5-delig programma. We konden tevreden zijn
over het resultaat n.l. 8,1 punten
En nu oefenen we voor ons Kerstconcert op 23 december a.s. om 19.30
uur in de N.H.kerk te Westergeest. Dit jaar zal medewerking verleend
worden door het shantykoor Waadsee sjongers uit Wierum. Zo wordt
het ieder jaar een ander concert. Hopelijk komen er weer veel mensen
luisteren, want daar doen we het voor.

De avond daarop zullen we medewerking verlenen aan een Kerstnachtdienst in de Maartenskerk te Kollum.
Op 25 december hopen we weer traditiegetrouw inwoners van Westergeest en Triemen te wekken met Bazuinklanken.
Tot wederhoren.

Nieuws van de Fokkema’s Pleats
Belangrijk om te vertellen is dat de voorbereidingen voor het nieuwe Multifunctionele Centrum veel tijd en energie vragen.
Diverse bestuursleden zitten samen met afgevaardigden van school, gemeente en andere instellingen in diverse opgezette werkgroepen (zeg
maar voorbereidingsgroepen).
Deze werkgroepen zijn in het leven geroepen om bepaalde zaken nader
uit te werken. Te denken valt aan exploitatie en beheer, programma van
eisen, vormen van samenwerking,etc.
Het moet allemaal in een redelijk kort tijdsbestek plaatsvinden, want anders lopen we te ver uit het opgestelde tijdsschema. We kunnen rustig
stellen dat het veel vraagt van onze bestuurders, die het als vrijwilliger
het er allemaal in de avonduren bij moeten doen.
Hopelijk is het eindresultaat er ook naar en krijgen we een prachtig nieuw
onderkomen samen met de andere partijen en heeft het dorp er de komende tientallen jaren en prima voorziening aan.
In het overleg wat heeft plaatsgevonden tussen Culturele commissie,
Feestcommissie, Dorpsbelang en Fokkema’s Pleats betreffende de
vraag welke activiteiten er mogelijk nog meer in de nieuwe Fokkema’s
Pleats zouden kunnen plaatsvinden, kwam duidelijk naar voren dat een
onderkomen voor de jeugd hoog op het verlanglijstje staat. Wij zullen ons
daar als Fokkema’s Pleats dan ook hard voor gaan maken.
Daarnaast is er gesproken om bij een dergelijke nieuwe locatie de gelegenheid voor het houden van dorpsfeesten te onderzoeken.
Hoe en waar het Multifunctionele Centrum nu komt in het dorp is ook
voor het bestuur van de Fokkema’s Pleats nog steeds niet duidelijk. Hopelijk horen wij hier op korte termijn meer over.

Het is tenslotte goed om te melden dat na enkele controles van de
brandweer wij nu als Pleats beschikken over een gebruikersvergunning.
Gelukkig voor de Fokkema’s Pleats waren grote aanpassingen niet nodig
en kon worden volstaan met een aantal kleine verbeteringen.
Namens het bestuur van de Fokkema’s Pleats

FOLKAVOND MET IRISH STEW
Op 2-2-2008 organiseert de Freoneploech Mollebult een geweldige Ierse
Folkavond met medewerking van de Irish Stew.
Het concert begint om 20.30 uur en wordt gehouden in de Fokkema 's
Pleats te Westergeest. De kaarten kosten in de voorverkoop € 8,50 en
aan de kassa € 10,00 per persoon. De
kaarten zijn te bestellen bij Sjoerd en Tietie Keizer in de Triemen.
Telefoonnummer 0511-442812
of mail
stk@chello.nl <mailto:stk@chello.nl>
Zie verder de websites: www.mollebult.nl <http://www.mollebult.nl> en
www.irishstew.nl <http://www.irishstew.nl>

Met vriendelijke groet,
Namens Stichting Freoneploech Mollebult
Sjoerd Keizer
Triemen

Nieuws van de dartclub
In September is de dartclub weer begonnen met hun competitie.
Hiervoor hadden zich 4 nieuwe leden aangemeld, Sipke Bijlstra, Piebe
Jan Bijlstra, Herre Hoekstra en Hendrik Keizer.
Succes allen in de competitie !!
Er zijn ook 2 leden weggegaan bij de club, waarvan Wim Oosterhuis en
Wiebe Kempenaar, graag willen we hun bedanken voor hun aanwezigheid en inzet bij de club.
De dartclub telt nu 10 leden en speelt nog steeds op de maandag avonden in het “Lytshús“ van de Fokkema’s pleats om 20.00 uur.
Komen kijken mag altijd!!
Nieuwe leden zijn ook altijd welkom, er is echter wel een leeftijd aan
verbonden, voor diegene die belangstelling heeft en 15 jaar of ouder is
kan contact opgenomen worden met Wilke Koster of op maandag
avonden langs komen als er gedart wordt in de Fokkema’s pleats.
De club werkt met een eigen competitie en is niet aangesloten bij de
NDB.
Wat wel is gebleken dat het een geweldige opstap is voor de officiële
competitie van NDB.
We werken met een najaars- en voorjaarscompetitie, dus eigenlijk 2 seizoenen van 4 maanden.
De contributie bedraagt per seizoen €20,00.
Afgelopen 3 november had de Dartclub Westergeast weer hun jaarlijkse toernooi georganiseerd.
Dit keer kwamen er 22 man op het toernooi af.
We zijn gestart met 5 poules te spelen, 3 poules van 4 spelers en 2
poules van 5 spelers.
De nummers 1 en 2 gingen meteen door naar de winnaars ronde, de
overige 12 deelnemers moesten nog een knock-out ronde spelen om uit
te maken wie naar de verliezersronde of winnaarsronde gingen.

Na de knock-out ronde zijn we met 2 poules gestart voor de verliezers
ronde. Na de poules moesten de nummers 2 van de poules tegen elkaar
voor plaats 3 en 4, de beide nummers 1 voor de 1e en 2e plaats in het
eind klassement.
Gelijk is ook de winnaars ronde gestart met de knock-out ronde waar de
best of 5 werd gespeeld, de finale hebben we de best of 7 gespeeld.
Deze avond waren de deelnemers echter heel goed aan elkaar gewaagd, wat natuurlijk zeer mooie partijen heeft opgeleverd.
De uitslag:
Verliezers ronde:
1e Sipke Bijlstra
2e Piebe Jan Bijlstra
3e Anco Nicolai
Winnaars ronde:
1e Herman Veenstra
2e Rudmer Reitsma
3e Wierd de Vries
De hoogste uitgooi is door Klaas Adema gewonnen, met een uigooi van
121. Alle winnaars nog gefeliciteerd met de behaalde prijzen.
En natuurlijk wil ik alle deelnemers nog even bedanken voor de zeer geslaagde avond.

Nieuws van gymvereniging SVS
Het nieuwe seizoen is weer van start gegaan met een aantal
wijzigingen. Helaas hebben wij de jongens bij de meisjes
moeten voegen, omdat deze groep te klein werd om nog een
leuke les te kunnen verzorgen. De overige groepen draaien goed al kunnen er natuurlijk altijd meer bij.
De keurgroepen zijn alweer druk aan het trainen voor de wedstrijden. De
meeste wedstrijden beginnen in januari.
De acrogroep bestaat nu uit 17 personen en is ook druk aan het oefenen
voor de wedstrijd in maart.

De vereniging heeft sinds kort ook een eigen web-site. Dit is
www.gymvereniging-svs.tk.
Hierop kunt u alle nieuwtjes, wedstrijduitslagen, tijden enz.enz. vinden.
Voor volwassenen biedt onze vereniging ook het een en ander. De
keep-fit groep oefent conditie en spieren via oa. de pilatus-methode en
ook onderdelen van aerobics komen aan bod. Wie meer van toestellen
houdt, kan hiervoor terecht bij de gymnastiekgroep. Hier wordt ook met
de gymtoestellen gewerkt.
Op 26 januari wordt er een onderlinge wedstrijd gehouden in de gymzaal
van Oudwoude.
Wilt u komen kijken hoe onze leden presteren, dan bent u van harte uitgenodigd.
Tot zover het nieuws van de gymnastiekvereniging.
Voor informatie kunt u terecht op onze web-site of op tel. 441258.
CBS de Binning
De decembermaand op een
school is altijd druk, maar
erg gezellig. Dat zie je al als
je de school binnen komt. In
de gang kun je goed zien
waar we mee bezig zijn!
Actie schoenendoos
In de gang van de school staat een boot en een vlot. In de boot lagen
tijdens de actie schoenendoos de door de kinderen gevulde dozen. 62
konden we er naar Kollum brengen. Geweldig!
Sinterklaas
Op dit moment zijn kinderen uit verschillende groepen aan het oefenen
voor een Sinterklaasmusical. Die wordt opgevoerd in de Fokkema’s Pleats op 5 december voor alle kinderen en hun ouders.

En daar zijn ook weer de boot en het vlot bij nodig. Waar het over gaat?
We verklappen niets en hopen dat de Sint met z’n Pieten ook komen kijken!
Kerst
Al deze week brandt de eerste adventskaars, want zondag is al de eerste advent. Zo leven we in de groepen toe naar het kerstfeest. Op donderdag 20 december vieren we dat met de ouders en de kinderen.
Ziek
Al een paar weken is Aafke Dijkstra niet meer aan het werk, omdat zij
ziek is.
Heel spannend voor haar en haar gezin. Wachten op onderzoeken en
uitslagen duurt vaak lang.
Gelukkig voor de school kon Alie Bosma haar werk overnemen.
We wensen Aafke veel beterschap toe!
Nieuwe school
Misschien lijkt het stil op dit gebied, maar achter de schermen wordt heel
hard gewerkt.
Tussen alle “gewone” activiteiten door is het team hard aan de slag om
onze manier van onderwijs geven te “vertalen” in een gebouw. Dat is
spannend, soms lastig, maar ook een hele uitdaging. Wij zijn de eerste
school in Kollumerland die die kans krijgen.
Het onderwijs van nu vraagt duidelijk om een ander gebouw, andere
ruimtes dan waar we nu in werken. Kinderen krijgen instructie in kleine
groepen en niet meer klassikaal. Kinderen werken alleen, in duo’s of in
kleine groepjes. Ook willen we dat er goede ruimtes komen voor vakken
als handvaardigheid, techniek, muziek, enz.
Een intensief traject, waarin definitieve keuzes gemaakt moeten worden.
Keuzes voor de school van de toekomst.
Hierin worden we ondersteund door de projectleider, Henry Hennink, en,
v.w.b. het onderwijskundige gedeelte door Albertus de Jong van het CEDIN.
In het MFC komt ook een kinderopvang en de peuterspeelzaal. Dat geeft
grote mogelijkheden voor samenwerking, op pedagogisch- en onderwijskundig gebied, maar ook v.w.b. personeel.

Hiervoor is door de school een projectplan geschreven, wat in de loop
van de tijd uitgevoerd zal worden.
Er ligt heel wat op stapel, maar alle betrokkenen zijn enthousiast aan de
slag! Een enorme kans voor de kinderen en hun ouders in Westergeest
en de Triemen!
Wij wensen iedereen een goede decembermaand toe!
Kinderen en team van
CBS de Bining
WESTERGEEST-POLEN
Reisverslag 13 tot 20 oktober
Het is al weer een maand geleden, toen we ’s morgens vroeg
startten uit Foestrum. We hadden alles mee, stoplichten, geen files onderweg. En binnen 10 minuten over de grens.
Natuurlijk eerst naar het wisselkantoor om het opgespaarde geld en
sponsorgeld te wisselen.
Het weer was prachtig en we genoten volop van de zon.
Thuis ga je plannen maken. We gaan overnachten 100 km over de
grens, maar het was nog maar half 2. Jenny gaf de doorslag. Zij zei:
“doorrijden” en Leo, Geert, Bert en ik waren het met haar eens. Maar de
nog af te leggen afstand was nog ongeveer 700 km. Helena stond verbaasd en was zo blij, dat er echt even tranen kwamen. Om negen uur
lagen wij al op bed, oververmoeid natuurlijk. Maar de volgende dag gingen wij op stap met onze handel. We hebben vele mensen weer blij gemaakt met kleding en natuurlijk de envelop met inhoud en de gekochte
aardappelen en wortelen. Vele kinderen kregen een aandenken van Marten en Anja, een bellenblazer. Nou, dat viel in de smaak. Ook Radek,
onze gast aan tafel, was inmiddels thuisgekomen. Hij was vanuit Twijzelerheide twee keer aangehouden door de politie, in Buitenpost en net
voor Groningen. Maar door praten was alles in orde. Gelukkig maar,
want ook had hij zijn auto vol handel. Hij is natuurlijk een paar keer mee
geweest, want in de oerwouden verdwalen wij. Maar wij hebben nu een
Tom-Tom en dat is goud waard , ook in Polen wordt je op je bestemming
gebracht.

Een week is te kort, maar Leo had maar één week vakantie van school,
maar ons doel voor de winter is volbracht.
Dat er weer vele mensen aan ons hebben gedacht, is geweldig. Het
geeft je telkens weer moed om verder te gaan. En dan te denken, dat we
volgend jaar mei 12,5 jaar bezig zijn.
Wij willen mevrouw R.Bergsma, fam. H. Loonstra, Eelkje Sipkema uit
Westergeest bedanken. Maar ook SRV Groeneveld, Tjeerd en Janny,
Jappie en Annie en P.Reitsma uit de omgeving heel hartelijk bedanken.
Vr. groet
Geert en Griet Postma
Leo en Jenny en Bert Lemstra

NIEUWS VAN DE VOGELWACHT WESTERGEEST – TRIEMEN
Nu de winter weer voor de deur staat en vele vogels vertrekken naar
warmere oorden willen wij u even op de hoogte brengen van de vogelstand in het gebied van de vogelwacht Westergeest – Triemen.
In het voorjaar zou het ooievaarsnest bij de familie Andringa aan de Bumawei worden opgeknapt en zou een krans van wilgentakken worden
gemaakt. Nog voordat hiermee zou worden begonnen was er al een ooievaarspaar die het stekje aan de Swemmer had uitgezocht om hier naar
verluidt 3 jongen te mogen grootbrengen. Vanaf de brug was het ooievaarsnest goed te zien en we mogen hopen dat de ooievaars volgend
jaar weer terugkomen.
Van de 26 nestkasten die de vogelwacht jaarlijks controleert bleek, dat
21 nesten waren bewoond, deze zijn inmiddels schoongemaakt en hopelijk worden ook deze volgend jaar opnieuw bewoond.
Nazorggegevens 2007
Hieronder in de overzichttabellen kunt u de nazorggegevens van het nazorggebied rondom Westergeest vinden. Om de weidevogelstand in
Friesland in kaart te brengen heeft de BFVW de vogelwachten in Friesland verzocht om het aantal broedparen te noteren. In de overzichttabellen staan dan ook het aantal broedparen per vogelsoort genoteerd. In het
reservaatgebied waar de weidevogelstand zeer goed is te noemen, zijn
ook het aantal eieren van bekend, deze staan tussen haakjes achter het

aantal broedparen vermeld.
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Oan alle toanielleafhawwers fan Westergeast en omkriten.......
It hat efkes hekke ...mar wy binne wer los..!!!
Toanielferiening "De Bonte Houn" sil ek yn 2008 wer in stik op' e planken
bringe.
It stik hjit BOKKESPRONGEN en is skrean troch D.J.Eggenoor.
It is oerset en bewurke troch Wimpy de Vries.
It spilet op'e pleats fan omke Freerk, dy 't jierdje is en syn famylje op'e
kofje kriget.
Sa as altiid spilet jild in grutte rol yn dizze famylje...en it sinniget harren
dan ek
mar neat dat omke wat kunde hat oan in frou.........
Moaie yngrediïnten foar in komysk stik.
Wy ha in pear nije spilers derby.........It is altiid in hiele drokte om alles
wer
foar elkoar te krijen.....genôch minsken foar de ferskillende rollen en
sa....
Mar dat is wer slagge.
Nei ús opfiering yn'e feesttinte fan Westergeast wiene der in pear
spontane
oanmeldingen by ús leden om ek'res mei te spyljen.
Dat kaam goed út, want der binne in pear fan us fêste spilers om ferskillende redenen
efkes net beskikber dit jier.
Gelokkich is it stel no wer kompleet om dit toanielstik del te setten.
Jan Oane Botma út Aldwald, Stef Jorritsma ut' e Trieme en Elske Boersma út
Westergeast sille mei spylje dit jier.
Wy binne al in pear kear by elkoar wêst om te lêzen en it gjit poerbest!
Yn it wykein fan 11 en 12 April 2008 wolle wy it graach foar jimme opfiere...al wat
let yn'e tiid mar foar in noflik jountsje toaniel wolle de measte minsken
noch wol
efkes ta de doar utkomme.....as net??
Wy dogge yn elk gefal de kommende wiken tige us best en hoopje in
protte wille
te ha en dat is mei dit stik neat gjin probleem,... tink ik.

By it lêzen leine wy al yn in deuk...dat kin noch wat belove
Set dus de data's alfêst yn jim aginda.
Iebe Bouma sil dit stik wer regisseare en der binne wy bliid mei........
wy geane derfoar!! ...en jim komme as it safier is?? ...ôfpraat!!
Oan't skriuwens.
Toanielferiening "de Bonte Houn " út Westergeast en omkriten

Worls Servants
Hallo dorpsgenoten,
Ik ben Marieke Kooistra en via deze weg wil ik u op de hoogte houden
met wat ik in de zomer van 2008 ga doen.
In de zomer van 2006 heb ik met de organisatie World Servants ontwikkelingswerk in Ecuador gedaan. Nu wil ik dit in de zomer van 2008 weer
gaan doen. Dit keer in Afrika, Malawi om precies te zijn. Via deze weg wil
ik u op de hoogte houden van de voorbereidingen en straks als het project geweest is vertel ik mijn verhaal over wat ik allemaal meegemaakt
heb.
Wat is World Servants
World Servants is een christelijke organisatie die sinds 1988 met inzet
van honderden vrijwilligers bouwprojecten uitvoert in ontwikkelingslanden. In zo'n twee à drie weken tijd bouwen groepen jongeren en volwassenen met de plaatselijke bevolking scholen, klinieken, schoonwatervoorzieningen en huizen.
Het doel van World Servants is het bieden van structurele hulp aan gemeenschappen in ontwikkelingslanden en deelnemers heel direct betrekken bij ontwikkelingshulp. Deelnemers maken kennis met de andere omstandigheden waarin mensen leven, met een andere cultuur en met vaak
een andere geloofsbeleving.
De slogan van World Servants is dan ook: ‘bouwen aan jezelf door te
bouwen voor een ander’.
Een groep bestaat uit ongeveer 35 deelnemers uit heel Nederland. Het
project wordt bekostigd door het geld dat door de deelnemers wordt opgehaald. Per deelnemer moet er 2000 euro binnengehaald worden.

Het geld wordt binnengehaald door acties te houden. Bovendien betalen
de deelnemers een eigen bijdrage die niet door middel van acties opgehaald wordt.
Mijn project
Ik zal in de zomervakantie drie weken met een groep naar Malawi gaan.
Wat gaan we doen?
Klaslokalen & woningen in Kavipini bouwen
We werken zij aan zij met de bevolking van het dorp Kavipini aan klaslokalen en woningen. Hulp is hier meer dan welkom, want je geeft de
dorpsbewoners hoop in een moeilijk bestaan. Net als in de rest van het
land is de armoede in Kavipini groot. Veel gezinnen kunnen maar moeilijk rondkomen. Het is dan ook erg belangrijk dat er gewerkt wordt aan
een goede toekomst voor de kinderen. Onderwijs speelt hierbij een grote
rol. De school in Kavipini is in slechte staat en veel te klein. In sommige
klassen zitten honderd kinderen op elkaar gepakt. In het regenseizoen
krijgen de kinderen geen les omdat het dak lekt. Ook de lerarenwoningen
zijn nodig aan vervanging toe. Hoog tijd dus om samen de handen uit de
mouwen te steken.
Om het geld bijeen te krijgen heb ik me aangesloten bij een actiegroep in
Kollum. De groep bestaat uit 9 jongeren en ouderen. Van ons gaan er
mensen naar Egypte, Oekraïne en Malawi. We zijn momenteel druk bezig met het regelen van allerlei acties in december. In totaal zullen we
ongeveer 12.000 euro binnen moeten halen. Dit gaan we doen door bijvoorbeeld 13 december met een stand te staan op de kerstmarkt in Kollumerzwaag. Als het allemaal goed gaat zullen we in week 51 van start
gaan met een kerstbrodenactie. We gaan deze huis aan huis verkopen.
Op 1 januari zullen we meedoen aan de nieuwjaarsduik in Burum. Dit zijn
acties waar we nu druk mee bezig zijn. We zullen net zolang acties houden totdat we het geld bij elkaar hebben.
U kunt uw steentje bijdragen door onze acties te steunen. Een gift kunt u
storten op rek. nr 363075054 t..n.v. World Servants groep Kollum.
Wilt u meer informatie dan kunt u de site www.worldservants.nl bezoeken
of mij een e-mail sturen marieke_kooistra@hotmail.com.

Út ús ferline
> Merkus.
Yn myn archyf kom ik een hiel moai ferhaal tsjin dat ik al
ris tastjoerd krigen ha.
It ferhaal begjint mei in pake en beppe, en it liket my ta dat dêr Jan en
Wietske Merkus mei bedoeld wurde:
Jan Jakobs Merkus (geboaren 20-11-1861 yn Aldwâld, ferstoarn 25-121949 yn Westergeast, 88 jier âld), soan fan Jacob Jans Merkus en
Sjoukje Wijbes van der Schaaf.
Hy troude op 14-05-1887 mei
Wietske Jentjes van der Land (geboaren op 15-04-1867 Kollumersweach, ferstoarn 13-03-1956 yn Westergeast, ek 88 jier âld), dochter fan
Jentje Sierks van der Land en Eelkje Ebbes Kloosterman.
“pake en beppe (…) woonden op een klein boerderijtje op de van Teyenswei 23 in Westergeast. Beppe kwam uit een rijke familie "Van der
Land", zij droeg altijd prachtig mooie zilveren "earizers" die van haar
moeder waren geweest.
Regelmatig kwam de ouderling Pieter van der Haak op bezoek. Dit ging
volgens een vast ritueel: Pake deed de pet af en zei: "no Pieter begjin
mar". Pieter deed dan zijn verhaal, las een stukje uit de bijbel …… dan
kwam er een traan….. en pake zei: "ja Pieter, sa is’t" en hij deed zijn pet
weer op.
(…) pake ging ook trouw naar de kerk. Pake en beppesizzer Lieuwe
kwam zo wat iedere twee weken na de kerkdienst op bezoek bij pake en
beppe. Op zondag sloeg beppe altijd een suikerklontje met een mes in
stukken. Iedereen kreeg dan een klein stukje in de thee. Dit was een
echte zondagstraktatie.
(…) pake en beppe leefden van de armmeester en nog iets van de gemeente, "7 of 8 gûne en se hienen noch in eigen âld húske en der skarrelden se fan rûn." Bovendien hadden ze 3 of 4 koeien.
Over de Trekvaart bij pake en beppe woonden Rinse- om en Akke- meu
de Jager "yn’e Sweachmermieden." Rinse om was boer en had in de crisis jaren niet veel kleding hij moest dan: "op bêd as de himden wasken
waarden." De andere ooms en tantes van Lieuwe woonden bijna allemaal in Westergeast.

Jabik om en Jantje meu woonde aan de Kalhûswei, hun dochter Wiep en
haar man Herman Annema woonden hier later bij in. Jabik om droeg de
bijnaam "Jabik Stokje".
Freerk om en Eelkje meu woonden eerst aan de Trekwei en later in de
buorren aan de Achterwei/Bumawei (eerste huis links vanaf de Wâlddyk). Earde om en Sjoukje meu woonden op de Bumawei. Eabe om en
Dirkje meu woonden aan de Kertiersreed 3 in Westergeast (hier woont
nu hun zoon Jappie Merkus). Eabe om werkte bij de zogenaamde Domeinen en was land-aanwinner in de Lauwersmeerpolder.
Alleen Rits om en Seaske meu woonden eerst ook in Westergeast aan
de Trekwei, maar zij zijn later naar Surhuizum verhuisd”
> 1857
* Yn 1857 krige de tsjerketoer wer in klok. It ferhaal wol ha dat d'r foar dy
tiid al ris in klok west hat, mar dat de duvel dy út 'e toer wei helle hat en
hjir of dêr yn De Dôlle yn in poele smiten hat. Sa'n hundert jier ferlyn wiene d'r nog minsken dy't dy klok, by goed waar, nog fanút De Dôlle hearden … Eartiids binnen d'r mooglik sels twa klokken west. Yn 1543 wurde
nammentlik "dye clocken" neamt. Yn 1945 moast d'r al wer in nije klok
besteld wurde yn Heiligerlee, want de Dútsers hiene yn 1943 ús
tsjerkeklok meinaam ... en nea wer werom brocht! Earst yn novimber
1949 krige de bestelde klok syn plakje yn'e tsjerketoer.
> 1987, 20 jier ferlyn.
* Op 8 maart 1987 komt Nanne de Beer te ferstjerren. De Beer wie jierren lang winkelman oan 'e Bumawei, wêr’t no Ulbe en Jellie wenje.
* maaie 1987 - Minkes Sloot en Sina Bosma, beide yn 'e 80 jier, wiene
60 jier troud. Hja wennen sûnt 1941 oan 'e Kalkuswei 6.
Ek Klaas Kooistra (86 jier) en Willemke Zijlstra (82 jier) binne 60 jier troud. Op 28 maaie 1927 wiene hja troud.
* De 1e priis foar de fersierde weinen mei it doarpsfeest gie yn july 1987
nei de Eelke Meinertswei 2. De Eelke Meinertswei 1 krige de twadde priis. Siep Schotanus hie de moaiste tun, wylst de twadde priis nei Van
Maurik gie, de tredde nei Jan Steenstra en de fjirde nei Sip Sloot.
Ybele Steenstra , ysteenstra@versatel.nl
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Dicky
Die eerste winter in Blokzijl, rond de Kerstdagen, maakte ik kennis
met een jong meisje, ik schatte haar op 18 á 19 jaar. We waren met een groepje
jongelui een beetje aan het dollen geweest en ik zou haar wel even naar huis
brengen. Toen we vlak bij haar huis waren wou ik afscheid nemen met een kusje, zoveel had ik intussen al geleerd, maar ze werd kwaad en voegde me toe dat
ik daar toch niets van meende en liep naar huis.
Ik was volkomen overbluft, eindelijk had ik dan een meisje ontmoet die net zo
over dat soort dingen dacht als ik zelf voorheen en een kus niet beschouwde als
zo maar iets maar meer als een soort bezegeling van bepaalde gevoelens voor
elkaar. Ze had iets exotisch, een licht getinte huid, gitzwart golvend lang haar en
mooie grote bruine ogen (niet van die zwarte felle knoopjes) en een mooi vrouwelijk figuur (tikje Spaans?).
Een tijdje later zag ik haar weer eens en we raakten aan de praat en wat later liepen we met z’n tweeën een eind de polder in en weer terug en ik merkte dat ze
anders was dan de meeste meisjes waar ik tot dusver mee had kennis gemaakt.
Rechtlijnig en zonder dubbelzinnigheden, met gevoel voor humor maar zonder
het voortdurende gegiebel dat er op haar leeftijd vaak bij hoorde en we namen
afscheid zonder dat ik haar probeerde te zoenen.
We ontmoetten elkaar vaker en langzamerhand groeide er een wederzijdse genegenheid en toen ik haar weer wat later voor het eerst kuste schrok ik wel een
beetje van haar felheid. Later hoorde ik van haar oudere zuster dat Dicky, want
zo heette ze, het al een tijdje van me te pakken had, al ver voor die eerste avond
dat ik haar naar huis bracht. Op 15 maart was ze jarig en toen hoorde ik van anderen dat ze 16 was geworden.
Geale Sipma
Wordt vervolgd …
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