Maart 2005
Dorpskrant van

WESTERGEEST

REDACTIELEDEN
C. Loonstra
J. Wiersma

O. Bijlstra
J. de Bruin

Fam. Meyer (verspreiding)
Pieter Bosch (vormgeving)
Bankrekening: 321511220
Rabobank Kollum

Kopij voor de eerstkomende FOESTRUMER
inleveren vóór
1 juni
7 september
23 november
Kopij inleveren bij mevr. J. Wiersma,
E. Meinertswei 11, Westergeest, tel. 0511 - 44 47 26
E-mail: m.wiersma01@chello.nl

Jaargang: 16

Nummer: 1

Beste Dorpsgenoten.
Wanneer u deze uitgave van de Foestrumer onder
ogen krijgt is de lente alweer begonnen. We hebben
de winter, voor zover als we van winter konden
spreken weer gehad, want ook dit jaar was het weer
” kommer en kwel ”. Geen schaatsplezier en weer geen 11 stedentocht,
niks van dit alles, maar ja, het weer hebben we niet in de hand.
Zo was het weer, toen dit stukje geschreven werd voor de Foestrumer,
maar wat gebeurde er toen. Het spreekwoord kwam uit: “het venijn zit in
de staart”, want 2 maart was een witte dag met een best pak sneeuw en de
dagen daarop met zeer stevige vorst. Zo zie je maar weer: Zeg nooit,
nooit!
Daarom gaan we met goede moed op naar het voorjaar, want wanneer
alles weer in bloei komt worden de humeuren ook weer een stuk beter en
heeft iedereen er weer zin in om van alles te doen.
Zo ook de diverse verenigingen, die ook nu weer staan te popelen om hun
activiteiten weer uit te voeren. Zoals gewoonlijk kunt u dit ook nu weer
lezen in deze uitgave van uw eigen dorpskrant de Foestrumer, maar niet
alleen wat er komt, ook wat er de afgelopen tijd is georganiseerd kunt u
zoals gebruikelijk nalezen in deze editie.
Verder willen we als redactie onze dank uitspreken aan onze
adverteerders/sponsors die ook dit jaar weer bereid waren om de
dorpskrant financieel te steunen met eventueel een advertentie, want
zonder hun steun kan de Foestrumer niet bestaan. En zoals al in eerdere
uitgaven vermeld, mochten er nog personen of verenigingen zijn die ons
een warm hart toedragen en ook een financiële ondersteuning willen
geven, dat kan met alle liefde, het banknummer staat op pagina 2 van de
omslag, bijvoorbaat onze dank.
Meer bijzonderheden zijn er van redactie zijde niet te melden, rest ons
ook nu weer u veel leesplezier toe te wensen met deze uitgave van de
Foestrumer.
De Redactie

AGENDA
Maart:
23
Paasbrodenactie ( t.b.v. peuterspeelzaal) vanaf
18.00 uur
April:
2
Oud Papier
9
Darttoernooi, aanvang 19.00 uur in de Fokkema’s Pleats
16
Fancy Fair, aanvang 9.30- 13.30 uur, bij “It Tiksel” bij de
kerk
Mei:
1
Adoptietoernooi van de Tennisvereniging
Juni:
8
15
23
24

Visclub, jeugdwedstrijden, 18.30-20.00 uur
Visclub, jeugdwedstrijden, 18.30-20.00 uur
Visclub, jeugdwedstrijden, 18.30-20.00 uur
Oud papier

Juli:
2
Hobbymarkt, rommelmarkt , braderie van de Culturele
Commissie
2
Visbarbecue
Augustus:
3
Bouwvak viswedstrijd dames, 18.30 – 21.30 uur
10
Bouwvak viswedstrijd dames, 18.30 – 21.30 uur
17
Bouwvak viswedstrijd dames, 18.30 – 21.30 uur
26
Oud papier
FAMILIEBERICHTEN
Geboren:
Januari:
8
Tsjerk Jaap, broerke fan Pier Sije, soan fan Sape en
Saakje Schotanus-Meindertsma, B.Bijmastrjitte
24

Aisza Olla, dochter van Dirk en Kasia Gerritsma,

NIEUWS VAN DE CULTURELE COMMISSIE
De spellenmiddag en filmavond van 29 december 2004 was voor de
deelnemers een groot succes, een goede opkomst en na een traktatie
ging een ieder tevreden weer naar huis.
14 januari 2005 een gezellige avond met Klun en Knoffelhakke.
Het was voor de aanwezigen een plezierige avond, die goed was voor
de lachspieren. Jammer dat er van de inwoners zo weinig
belangstelling voor is.
Deze mannen hadden wel wat meer publiek verdiend.
12 februari 2004 stond de Fokkema ‘s Pleats de hele middag en
avond in het teken van de darters, het was dan ook een geslaagd
evenement zowel voor jong en oud. Meerdere deelnemers gingen dan
ook naar huis met een mooie beker of medaille.
Hier volgen de uitslagen:
Heren
Winnaars:1. Tjeerd Hiemstra
2. Jan Bart de Bruin
3. Herman Veenstra
Verliezers:1 Durk Pieter Boersma
2. Peter Kempenaar
3. Jan Prins
Dames:
Winnaars: 1. Wietske Keizer
2. Heidi
3. Hilda de Boer
Jongens 11 t/m 13 jaar
Winnaarronde:1. Hendrik Keizer
2. Wiebren Riemersma
3. Klaas Baarsma

Jongens 13 t/m 15 jaar
Winnaars:1. Arnold Koning
2. Harrie van der Veen
3. Jan Smit
Verliezers:1. Rudmer Loonstra
2. Jacob Jan Bijlstra
3. Daniel Kleefstra
Jongens 8 en 9 jaar
1
2
3.

Jacob van der Boon
Jelmer Bremer
Harry Boersma

De culturele commissie heeft nog enkele evenementen in de
planning. Hopelijk worden die de komende periode nog uitgevoerd.
In augustus gaan de gedachten uit naar een slotenrace. Dat houdt in
dat er een parcours uitgezet gaat worden met hindernissen. Het ligt
dan ook voor de hand dat dit evenement in de zomer moet
plaatsvinden.
Op zaterdag 2 juli organiseert de Culturele Commissie een braderie,
rommelmarkt of hobbymarkt. Heeft u belangstelling hiervoor, dan
kunt u zich opgeven voor 1 juni bij Minke Adema of Iet Koster. De
kosten voor een kraam bedragen 15,--. De kosten van een plekje bij
de rommelmarkt zijn 2,--.
!4 september start er een nieuwe cursus Stijldansen voor
gevorderden. Aanvang 20.00 uur, 12 lessen opgeven voor 1 augustus
bij Wietske Keizer ( 0511-445437).
De lessen worden verzorgd door Adema Center.

NIEUWS VAN VOETBALVERENIGING WTOC
Het is nu begin maart en er ligt een dik pak sneeuw.
Normaliter was het seizoen al een paar weken weer volop
begonnen, maar het tegenovergestelde is waar. Het ligt
helemaal stil. De afgelopen weken is er zelfs niet of nauwelijks getraind,
omdat de velden niet gebruikt kunnen worden. Dit houdt in, dat de
wedstrijden straks allemaal nog ingehaald moeten worden op een vrije
zaterdag of op een door de weekse avond.
Voor teams , die in reeksen spelen ziet u hieronder de eindstand, voor de
overige teams is dit de tussenstand.
Team

Plaats/
wedstrijd/punten
aantal teams
WTOC 1
11-12
14-12
WTOC 2
05-11
11-14
WTOC 3
04-11
12-18
WTOC DA 1 10-12
10-09
WTOC DA2 10-12
09-06
B-jun.
01-11
11-27
C-jun.
01-12
10-28
D-pup.
09-12
11-08
E1-pup.
03-12
11-22
E2 pup.
05-12
10-19
F1-pup.
04-11
10-17
F2-pup.
02-06
10-18
Meisjes C
03-11
12-27
Meisjes Pup. 09-11
10-08

doelsaldo
34-49
28-25
30-26
13-40
8-44
60-13
46-11
31-46
80-31
48-39
43-34
37-24
80-18
20-31

Zoals u kunt opmaken uit dit lijstje staan op dit moment de B en de Cjunioren er prima voor, beide op de eerste plaats. Ze spelen niet in reeksen,
dus er komt nog een vervolg op.
Ook F2, de meisjes C en de E1 pupillen doen het erg goed.
WTOC 1: Helaas moeten we constateren, dat WTOC 1 nog op de 11e
plaats staat. Er zijn 14 wedstrijden gespeeld en er zijn 12 punten behaald.
Tegen Sc Berlikum hebben we nog een goede overwinning behaald, maar
tegen Rijperkerk en VIOD moesten we het veld verlaten zonder punten

Inmiddels is er een nieuwe trainer benoemd, die in het nieuwe seizoen zijn
werkzaamheden bij WTOC zal aanvaarden. Dit is Henk de Boer uit Dokkum.
Omdat de resultaten eind 2004 ook al niet te best waren, heeft het bestuur
besloten om niet meer verder te gaan met trainer Sido Postma en is tijdelijk,
dus tot einde van dit seizoen een nieuwe trainer benoemd. Dit is Sije Visser
uit Zwaagwesteinde.
Het seizoen is nog niet afgelopen, we houden de moed er in. Ook de
supporters blijven ons eerste steunen. Dit wordt erg op prijs gesteld door het
bestuur en spelers, leiders enz.
DAMESVOETBAL 25 JAAR.
Dit jaar is het 25 jaar geleden, dat bij WTOC met dames/meisjesvoetbal is
gestart. Op dit moment zijn er 2 damesteams en een meisjespupillen en een
meisjesjuniorenteam.
Op zaterdag 4 juni 2005 zal dit jubileum gevierd worden. Er zullen de
gehele dag activiteiten georganiseerd worden voor de meisjes en de dames.
Een werkgroep is al maanden druk bezig met de organisatie hiervan.
Waarschijnlijk worden er toernooien georganiseerd voor zowel de meisjes
als de dames. Ook zullen oud-leden worden uitgenodigd.
Het definitieve programma kunt u binnenkort zien, door de pagina over
damesvoetbal op de website goed te blijven volgen.
Dat het goed gaat met het meisjes - en damesvoetbal bij WTOC, valt op te
maken uit het vele aantal nieuwe leden, dat de laatste maanden zich heeft
opgegeven. Alle eer aan de werkgroep, die zich hier uitstekend voor in zet.
REGIOSELECTIESPE(E)L(ST)ERS VAN WTOC
Voortdurend worden teams van o.a. WTOC gescout. Zo is Tedo de Bruin
meerdere malen uitgenodigd tot het spelen van een selectiewedstrijd van de
regio Leeuwarden. Na zo’n wedstrijd krijgt de speler en het bestuur bericht
of de speler voorlopig weer geselecteerd is of niet. Tedo mag steeds
terugkomen, dus dat is een goed teken. Zo doorgaan, Tedo!
Bij de meisjes zijn Sonja Rekker uit Oudwoude en Miranda Hamstra uit
Kollum uitgenodigd voor een dergelijke wedstrijd. Sonja Rekker is ook
meerdere malen opnieuw uitgenodigd.

NIEUWS VAN GYMNASTIEKVERENIGING “WIJ BLIJVEN FIT”
Dinsdag 22 januari hadden we onze wekelijkse gymles, maar deze keer
was het anders dan gewoonlijk, want Hitsje Dijkstra, ons oudste lid, wordt
zaterdag 26 januari 90 jaar.
Dat willen we met elkaar vieren.
Hitsje wist er zelf niks van, maar Tetsje had het allemaal geregeld.
Ze haalde Hitsje van huis. Het was slecht weer, maar Hitsje dacht, dat ze
naar de soos gingen. Ze had ook de lange broek niet aan, maar dat was geen
bezwaar. Eerst gymnastiek dus. Frotie liet ons flink hard werken zoals
altijd. Daarna koffiedrinken. Tetsje had een gedicht voor Hitsje gemaakt,
dat we allemaal heel mooi vonden en dat heel toepasselijk voor Hitsje was.
Zij doet aan alle activiteiten altijd mee en zit nooit aan de kant. We hadden
een grote plant en een kaart voor haar meegenomen.
Toen kwam de grote verrassing voor ons allemaal.
De kinderen van Hitsje hadden Johannes Bethlehem opdracht gegeven ons
feestje compleet te maken met koffie en oranjekoek en daarna nog een
drankje en een hapje. Wat een feest!
Toen nog met elkaar op de foto, door Ulbe de Jong gemaakt. Deze foto is
later geplaatst in de Kollumer Courant.
Alle dames waren gelukkig present en wat zeker is, is dat alle dames deze
middag nooit zullen vergeten.
Het feest voor Hitsje was nog niet voorbij.
Zaterdagmorgen 26 januari het huis van Hitsje vol, want toen was ze echt
NEGENTIG jaar. Het Muziekkorps kwam spelen. Dat was ook weer feest.
Zondags nog weer met familie en kennissen, samen in het “Tiksel` een
drukte van belang. Dat heb je, als je zo oud wordt., Hitsje geniet er maar
van! Wij van de gymnastiekvereniging hopen, dat ze nog een poos ons
oudste lid mag blijven.
Het gedicht, dat voor Hitsje was gemaakt, kunt u hierna lezen.

90-jarige nog elke week naar gym
Alle tiisdeitemiddeis hawwe wy gymnastiek
mei in protte wille, al giet it wol ris bryk
Us leidsterFrotie fitert ús goed oan
Undanks dat hawwe wy in hiele hechte bân
In protte froulju hawwe it net yn ‘e gaten
Hoe goed as it is foar ús ledematen
Mar Hitsje tinkt der gans oars oer
Dat wyfke sit altyd fol fjoer
Se docht oan alles nog tige goed mei
Foar har is’t hjoed in hiel bysûndere dei
Hitsje wurdt fan ‘e wike 90 jier
Dat wolle wy betinke, want wa bringt safier!
Wy hoopje, dat sy in moaije dei ha mei
Ek ús groep winsket jo mei jo neisten in ûnferjitlike
dei!!

In rymke fan eartiids

Kintsje,
Mompeldintsje
Tipneuske,
Road wankje,
Traanoogje,
Foorhoofdsje,
Tiptop,
Stiekel oppe kop!

Nieuws van gymnastiekvereniging SVS

Er is de afgelopen maanden heel wat werk
verzet binnen de vereniging. Voor alle niveau’s hoger als 10
zijn de plaatsingswedstrijden geweest. Alle turner(sters)
hebben goed hun best gedaan, hetgeen ook wel blijkt uit de
cijfers.
Op 28 januari was er een wedstrijd op niveau 9 voor jongens.
Mark Cnossen uit Oudwoude behaalde hier een eerste prijs met
42,05 punten totaal op vijf onderdelen. Hiermee heeft hij zich
geplaatst voor de Friese kampioenschappen op 19 maart.
Op 5 februari was de wedstrijd voor niveau 8 en 9 voor
turnsters.
Wij noemen alleen even de uitslagen van de turnsters uit
Westergeest:
Douwina Hania, niveau 8 voor 6/7 jarigen werd 3e.
Mariska Talma, niveau 9 voor 8 jarigen werd 15e.
Etje Hania, niveau 8 voor jeugd, werd 7e.
Douwina mag door naar de Friese kampioenschappen op 16
april samen met Silke Drenth uit Oudwoude.
De hogere niveaus hadden 2 plaatsingswedstrijden, waar het
gemiddelde wordt genomen voor plaatsen voor de Friese
kampioenschappen.
Voor onze vereniging was het de eerste keer dat er op zo hoog
niveau geturnd werd. Hetgeen dus veel zegt over de leiding
van de groepen.

Uit Westergeest deden hier aan mee:
Ingrid Hoogeboom niveau 8 junior werd gemiddeld 15e.
Jitske Hania, niveau 5 pupil 2, werd gemiddeld 3e.
Jitske is samen met Baukje Mellema uit de Triemen die op niveau
7 pupil 1 gemiddeld 5e werd, en Gwenda Krol uit Oudwoude
(niveau 7 senior) die gemiddeld 1e werd, geplaatst voor de Friese
kampioenschappen op 9 april.
Ook alle overige turnsters haalden hele mooie cijfers.
Ook willen we even 4 turnsters uit Westergeest noemen die niet
bij onze vereniging turnen maar ook geplaatst zijn voor de Friese
kampioenschappen, nl Wytske en Nynke van der Veen, Sita
Kooistra en Jelly de Haan.
Bent u benieuwd naar de uitslagen van deze kampioenschappen,
dan kunt u die nakijken op www.Friesland.kngu.nl bij de uitslagen.
Verder gaat het goed met onze vereniging. Wij mogen nog steeds
nieuwe leden verwelkomen en natuurlijk geld voor ons ook: hoe
meer zielen hoe meer vreugd.
Voor de recreatiegroepen staat nog een wedstrijd op het
programma op 2 april. Hier wordt nu voor geoefend. Maar voor
deze groepen telt natuurlijk dat leuk met elkaar sporten
belangrijker is dan prestaties op een wedstrijd. Vandaar dat in die
groepen ook heel veel andere dingen worden geleerd.
Al met al ziet u dat er bij deze bloeiende vereniging heel wat te
beleven is. Wie belangstelling heeft om mee te doen, kan altijd
een les meedraaien om te kijken of het leuk is. Voor tijden kunt u
bellen met Ymkje Hania (441258).
Tot zover het nieuws van SVS.

TENNISVERENIGING FOESTRUM
Westergeest maart 2005
Het is al bijna voorjaar, de werkzaamheden om de
baan en het clubgebouw weer klaar te maken voor
een nieuw seizoen zijn gepland, dus…. Haal je tennisracket maar
weer tevoorschijn want we starten in het Paasweekend het
tennisseizoen!!
Tennislessen
Dit seizoen zal Henry Scheeringa de tennislessen verzorgen. De
lessen zullen plaatsvinden op de zaterdag. De lestijden en de kosten
zijn afhankelijk van de hoeveelheid leden die zich opgeven. Geef je
zo snel mogelijk op bij één van de onderstaande bestuursleden, zodat
we zo snel mogelijk een planning kunnen maken. Meer informatie
volgt dan zo spoedig mogelijk.
Activiteitencommissie
Uiteraard zullen er weer diverse toernooien, al dan niet met een
hapje en een drankje, op het programma staan. Bij de toernooien
staat sportiviteit en gezelligheid voorop.
Vorig seizoen vielen de adoptie-toernooien zó in de smaak, dat we
dit seizoen elke eerste zondag een adoptie-toernooi organiseren. Bij
een adoptie-toernooi vraagt een jeugdlid een seniorlid om mee te
dubbelen. Weet je zelf niemand geef je dan toch maar op, wij zorgen
dan voor een partner! Het eerste toernooi zal op 1 mei 2005 a.s.
zijn. Eind vorig seizoen zijn onze jeugdspelers uitgenodigd bij de
Tennisclub in Kollum om een toernooi te spelen! Het weer was wat
guur, maar de jeugd bleef gemotiveerd. Gelukkig konden de
supporters in de warme kantine af en toe bijkomen onder het genot
van een bakje koffie.
Dit seizoen zullen wij een toernooi organiseren en de Kollumers als
onze gasten ontvangen! Nieuw dit seizoen is, dat een viertal
jeugdleden samen met jeugdleden van Kollum mee gaan doen met
de competitie!! Dit is alvast een indruk van de activiteiten.

Nadere informatie volgt nog. In het clubgebouw van de Tennisclub
zullen inschrijflijsten hangen zodat je je kunt opgeven voor de diverse
activiteiten. Natuurlijk zijn er ook de toss-avonden: op vrijdagavond
vanaf 19.00 uur kunnen de heren spelen, op woensdagavond vanaf
19.00 uur is er voor de dames gelegenheid om te spelen.
Heb je zelf een leuk idee voor een activiteit, dan horen we dit graag!
Contributie
De contributie voor dit seizoen is ongewijzigd:
€ 65,-- senioren
€ 60,-- voor 2e en volgende leden van een gezin
€ 35,-- junioren ( 15 t/m 17 jaar)
€ 25,-- jeugdleden (t/m 14 jaar)
€ 45,-- studenten
€ 155,-- maximaal voor het hele gezin
De leeftijd per 1-1-2005 is bepalend voor de indeling.
Graag ontvangen wij de contributie vóór 1 april op
bankrekeningnummer 29.65.73.264, tnv Tennisvereniging Foestrum.
Natuurlijk zijn nieuwe leden ook van harte welkom!
Geef je op bij één van de bestuursleden!
Bestuursleden
Voorzitter
: Jan de Vries (tel. 452240)
Secretaresse : Alie Bijlstra (tel. 441795)
Penningmeester : Alie Renes (tel. 445082)
Algemeen
: Willem Keizer (tel. 445437)
Griet Nicolai ( tel. 444084)
Jurjen Sangers
(tel. 452822)
Tot ziens op de tennisbaan.

Nieuws van de Dartclub Westergeast

Op velen verzoek wordt 9 april 2005 een darttoernooi gehouden in
de Fokkema’s pleats.
Dit toernooi zal enkel gehouden worden voor Westergeest, Triemen
en Oudwoude.
We hebben reeds aanmeldingen gekregen op het darttoernooi van de
Culturele commissie, deze personen hoeven zich dus ook niet meer
aan te melden en staan reeds op de spelerslijst.
Bij verhindering graag op tijd af melden.
Er zal ook een dames toernooi worden gehouden
Aanmelden kan bij W. Koster 444017
W. Keizer
445437
G. Kempenaar 445331
De inleg is 5,-Het toernooi wordt gehouden voor personen van 15 jaar en ouder.
Aanvang is 19.00 uur in de Fokkema’s pleats, dus wees op tijd
aanwezig.
De inschrijving stopt op 1 april.
Bestuur Dartclub Westergeast

WINTERSKOFT
Snie yn ‘t slyk, jout yn trije dagen in hurde dyk
Riden is toarstich wurk, sei ‘t âldwyfke en se stie mei ien foet op ‘t
iis
As de âlde wiven op ‘t iis komme, wol ‘t waar omslaan
As it net winteret dan simmeret it ek net
Op âld iis friest it fûl
De hazze en de slak hawwe op ‘e selde dei âldjier
Noarderrein is sûnder ein

In stikje fan toanielferiening “De bonte houn”
Wat in wille...
Yn September 2004 binne wy begoun mei de repetysjes fan
it toanielstik "Komkommertiid" en wat ha wy in wille hân...
Alle wiken wer mei elkoar dwaande wêze om foar ús doarp
in moai stik del te setten.
Wy tinke, dat ek dit jier, ús dat goed slagge is.
Yn it wykein fan 4 en 5 Maart, wiene hast alle stoallen fan'e
Fokkema's Pleats beset.
In protte minsken ha in noflike, gesellige joun hawn.
Ek de bern ha hiel stil sitten en dat seit genôch hjoed de dei.
It stik roun as in trein en der wie genôch te sjen en te laitsjen.
De spilers en ek de regisseur binne yn elts gefal hiel tefreden.
Wy ha der in goed gefoel oer.
Derom, wolle wy eltsenien betanke foar harren komst en yn it
bysûnder in betankje oan alle minsken die it mooglik makke ha,
dat wy wer in toanielstik delsette koene, û.a. stipers, famylje ens.
As lêste wolle wy de Feestcommissie betanke foar de prachtich
moaije blommen!! Dat wie geweldich!!
Liket it jimme ek wol wat om toaniel te spyljen ....nim dan gerêst
's
contact mei ien fan ús op!!
Toanielferiening "De Bonte Houn"

Twa families Beintema op `Beintemahuys`
De namme Beintema heart hast by Westergeast. Der is in
wei nei dizze famylje neamt en in elk yn Westergeast wit
Beintemahûs te finen. Mar wat witte wy oer dizze famylje?
Oebele Vries hat al hiel wat op papier set yn syn boekje
´Westergeastmer strjitnammen´ en dat boekje ha ik ek foar dit stikje
brûkt.
Beintemahûs leit ´boppe´ Westergeast. In markant plakje krekt
fierder dan de Beintemamoune yn 'e Beintema-polder. Dizze alde
monnikmoune is yn 1870 yn Warfstermoune (!) bout en is ien fan de trije
mounen dy't yn dizze polder stien ha. De moune stiet oan 'e Alde Mar en
hat fanof de 60er jierren net mear wurke.
Yn 1543, sa skriuwt mr. A. J. Andreae, wurdt al sprutsen oer
´Banthiema-huys´ en it liket Andreae ta dat Sipcke Beintema yn 1540
eigner wie.
Wy skriuwe 1621 en 1640 wannear´t Douwe Douwes Beintema en
Beijtske van Peijma eigner fan de pleats binne. En de pleats ek bewenje.
Soan Ecke Douwes Beintema ferkeapet de pleats yn 1671 oan de
boargemaster fan Dokkum. Dêrmei is hy de lêste `echte`Beintema dy´t
eigner west hat fan Beintemahûs.
(Andreae neamt ek Ecke Bynthziema nog. Dizze Ecke libbe yn 1577 en
soe de foarheit wêze kinne fan boppesteande Beintema´s).
De pleats wurdt ferhierd, en om 1750 hinne kocht troch Douwe
Kornelis. In dochter fan Douwe Kornelis troud letter mei Johannes
Meinderts, yn 1786 boer op Beintemahûs. En dizze Johannes Meinderts
(16-01-1747 / 11-05-1821) nimt yn 1812 de namme Beintema as
famyljenamme oan, ek al wie er alhiel gjin famylje fan de eartiidse
Beintema´s.
Nei Johannes Meinderts komt syn soan Douwe Johannes Beintema (1909-1779 / 26-03-1840) nog op de pleats. Hy wurdt eigner fan alle trije
pleatsen fan Beintemahûs en fan de Hege Pleats. Douwe Johannes kriget
mei syn frou Trijntje Jans Bijker viif bern. De jongste soan is Minne
Douwes Beintema (21-01-1822 / 03-11-1868) en it jongste famke is
Jeltje Douwes Beintema (03-06-1826 / 12-12-1845).

De âldste soan fan Minne Douwes Beintema is Douwe Minnes Beintema
(13-08-1852 / 05-12-1918). Mei it ferstjerren fan dizze Douwe Minnes
Beintema rekket Beintemahûs foar de twadde kear Beintema´s as
eigner/bewenner kwyt.
En sa komt it dat wy op it tsjerkhôf fan Westergeast grêfstiennen ha
fan de ´twadde´ famylje Beintema (boarne: http://hessel.de.walle.club.tip.nl).

1743 den 30 october is onder Westergeest geboren Jeike Douwes
Beintema en aldaar overleden in het 78ste jaar haren ouderdom en
ligt alhier begraven.
1834 den 25 september is overleden Trientje Jans Bijker huisvrouw
van Douwe Johs Beintema oud ruim 48jaren en ligt alhier begraven
1746 den 16 januarij is onder Westergeest geboren Johannes
Meinderts Beintema en aldaar overleden in het 76ste jaar zijns
ouderdoms en ligt alhier begraven
1840 den 26 maart is overleden Douwe Johs Beintema in leven
assessor dezer grietenij in den ouderdom van ruim 60 jaren en ligt
hier begraven.
Rustplaats van het stoffelijk deel van Jeltje Douwes Beintema
geliefde echtgenote van Jakob Dirks Hamming overleden onder
Westergeest den 12 december 1854 in den jeugdigen ouderdom van
28 jaren, 6 maanden en 9 dagen Zij werd van iedereen bemind om
hare deugd: dan ach de zeis des doodstrof haar reeds in de jeugd
haar echtevriend zag in haar een brave gade sterven haar enig kindje
moest een teedre moder derven de hoop dat haren geest in 't zalig
Eden is zij tot vertroosting om 't gemis.
Grafstede van Jan Douwes Beintema geliefde echtgenoot van Jantje
Pieters Wouda in leven lid van de raad der gemeente Kollumerland en
Nieuwkruisland kerkvoogd en landbouwer te Westergeest overleden
den 25 october 1856 in den ouderdom van bijna 49 jaren

Ybele Steenstra (y.steenstra@tiscali.nl)

PEUTERSPEELZAAL
Hier een berichtje van Peuterspeelzaal “it
Pjuttersplak”
Zoals elk jaar houden we weer een
paasbrodenactie, die wordt gehouden op
woensdag 23 maart vanaf zes uur ’s
avonds.
We hopen dat iedereen hieraan mee wil werken. Vorig jaar was het
een succes, toen hadden we te weinig paasbroden.
We hebben nu in ieder geval wat meer besteld als vorig jaar.
Van de opbrengst van de paasbroden actie, kunnen we voor de
peuters, nieuwe materialen en speelgoed aanschaffen.
Bij voorbaat dank “it Pjuttersplak”
WESTERGEEST – POLEN
Nog een paar maanden, dan is het weer zo ver, dat wij weer met
onze hulpgoederen naar Polen gaan. De bedoeling is eind meibegin juni. Alles staat klaar, veel sorteren, maar het is dankbaar
werk. Met de kerst kregen we veel kaarten met bedankt
Westergeest. Zonder sponsors kunnen we niet , dus daarom weer de
vraag. Wie komt over de brug om ons met een paar euro’s te
helpen? Dat geld wordt besteed aan zieke en arme gezinnen. De
laatste jaren heeft de Lieve Heer ons altijd nog geholpen en we
hebben we er alle vertrouwen in, dat er dit jaar weer sponsors
komen. In oktober / november hebben wij ons volledig ingezet
voor Roemenië . Wij konden 100 zakken kleding, 20 dekens,
schoenen , speelgoed aan Jan Kempenaar en Jilles Bijlstra mee
geven. Ook daar hebben we een kaart van gekregen, dat alle
goederen goed waren aangekomen in Roemenië.
Verder zult u vast nog van ons horen. Heeft u zelf nog vragen, bel
gerust naar tel. 443157.
Bij voorbaat dank Groetjes van al onze Poolse vrienden.
Geert en Griet
Jappie en Annie

Hengelsport vereniging de Dobber.
Hieronder weer wat informatie vanuit
Hengelsport Vereniging De Dobber uit
Westergeest.
VISBARBECUE D.D. 2 JULI 2005
Dit jaar zal er weer een visbarbecue gehouden worden voor de
leden van de visclub. Er wordt gevist van 07.00-12.00 uur, met na
afloop een barbecue. Graag opgeven voor 26 juni a.s. onder
vooruitbetaling van 10 euro (hierbij is inbegrepen de viswedstrijd
en de barbecue). Er wordt op gewicht gevist, dus niet op aantal. U
dient aanwezig te zijn om 06.45 uur bij de brug tussen Anjum en
Ee, op het parkeerterrein. Er wordt gevist in de Zuid-Ee. Het natje
en droogje tijdens de wedstrijd wordt verzorgd door Surfcentrum
de “Balg” te Oostmahorn.
Men kan zich opgeven bij Ruurd de Vries, Ooievaarshof 1,
Kollum, 06-30606701of bij Eppie Hoogstra, tel. 06-50218976.
Het bestuur
JEUGDWEDSTRIJDEN 2005
Woensdag 8 juni
Woensdag 15 juni
Donderdag 23 juni

18.30-20.00 uur
18.30-20.00 uur
18.30-20.00 uur.

Verzamelen voor de wedstrijd bij de brug bij het Ljeppershiem te
Westergeest.
Alle jeugd van 0 tot 15 jaar kan meedoen.
We hopen op een grote opkomst.

BOUWVAK DAMESWEDSTRIJDEN WESTERGEEST 2005
Woensdag 3 augustus
Woensdag 10 augustus
Donderdag 17 augustus

18.30-21.30 uur
18.30-21.30 uur
18.30-21.30 uur

Inschrijven vanaf 17.30 uur in café Foestrum.
Alleen voor leden van H.S.V. de Dobber.

Lied : "US WESTERGEAST"
1. Wy woll’ nou ris sjonge fan ús doarp in liet,
It sjongen yn 't jong libben docht nou gjin fortriet.
Hwat leit it der fredich, ús âld Westergeast,
Ja dêr stiet ús wente, ús treast
Ja dêr stiet ús wente, ús hoop en ús treast.
2. Hiel ticht by de Wâlden, der leit Westergeast,
Dat wy fan alle doarpen biminne it meast.
Oeral greate rûmten, soms ek beamtegrien
Dêr binn' ús gedachten nei gien.
Dêr binn' ús gedachten nou altyd al gien.
3 Wy binn' nergens thús oars, as yn Westergeast,
It hat foar ús bikoaring it aldermeast.
En mei soms ien smale fan 't oerâlde gat,
Wy binn’ op ús doarpke fersot.
Wy bliuwe altyd op ús doarpke fersot.
4. De minsken, dy binne sa fleurich en blier
En jong en âld dy hâlde fan wille en fortier
En wurdt der soms ratt’le yn ús Westergeast
Dan binn' oare plakken ús treast,
Dan binn' oare plakken ús meastal to treast.

5. Wy bliuwe yn iendracht, rounom d' âlde toer
Dy stiet yn 't formidden, sa dreech en sa stoer.
Hwer't wy steeds fan hâlde, 't is ús Westergeast
Dat giet boppe alles ús 't meast,
Hwant fêst boppe alles giet ús Westergeast.
Gedichtje voor vrouwen …
Toen de eerste rimpels kwamen was ik nogal in paniek
Ik heb mijn face toen laten liften in een prijzige kliniek
Nou, mijn man vond het fantastisch
mijn gezicht was weer elastisch
Niks geen rimpels, niks geen vouwen!
Net zo glad als bij ons trouwen
Tot mijn vriendin zei "het is gek...
maar jouw kop past niet meer bij je nek".
Ach het was een kleine ingreep, want ze trekken dit dus strak
en ze geven hier een sneetje, anders krijg je dáár een zak.
Nou mijn man was heel tevreden
over wat ze met me deden
Maar de plastisch chirurg zat nog met mijn borsten in z'n maag
want die zaten volgens hem veel te laag.
Toen ze waren opgehesen, leken ze een beetje klein
maar met siliconenvulling mochten ze er best weer zijn.
Nou ik zag mijn man ontvlammen
want ik had dus zulke prammen
toen op een avond na het vrijen
keek hij peinzend naar mijn dijen
en al had ie geen duidelijke kritiek
ik ging toch weer terug naar de kliniek.
ik had trouwens ook een buikje, dus na enig overleg
liet ik dat meteen ontvetten, ze zuigen dat in no-time weg.
en tegelijkertijd mijn billen
Minstens zóóó'n stuk op te tillen.
Ik was op ieder feestje weer in tel
maar zat onderhand wel heel strak in mijn vel.
Mijn man voelde zich naast mij niet meer zo op zijn gemak.
Want op straat riepen jongens "ga je lekker ouwe zak".

Nou toen kocht ie een toupetje
En een veel te strak korsetje.
Hij ging wandelen en trimmen
en in het fitnesscentrum gymmen.
En maandenlang deed hij een rigoureus dieet
tot hij zomaar in de sauna overleed!
Nou, daar stond ik op het kerkhof mooi te wezen aan het graf.
Maar nu hij me niet meer zien kan is de aardigheid eraf.
Ik laat nu de kwabben zwellen
en ik zal u wat vertellen...
Dames laat je niet verlakken
Laat de boel toch rustig zakken.
Want met gladgestreken nekken
valt het leven niet te rekken!
Koester buik en onderkinnen
want uw schoonheid zit van binnen!
Vertelt u dat maar aan uw man
anders komen er maar ongelukken van!!

Bazuinklanken
Zaterdag 12 maart heeft Brassband De Bazuin
Triemen-Westergeest tijdens het jaarlijkse
muziekfestival van de Federatie van
Muziekverenigingen in Kollumerland de koraalbeker gewonnen.
We speelden koraal I know thou art mine, Festival march Faith is the
victory en als groot werk Suite cellebration. Er was flink voor
geoefend en dat werd beloond; we haalden de koraalbeker met 85
punten. De mars leverde 80 punten op en het grote werk 83 punten.
De dirigent was dik tevreden. Ook deden er enkele solisten van ons
mee aan het solistenconcours en daar werd goed gepresteerd.
Het volgende optreden wordt het Gouden Spiker Festival in
Bakkeveen. Ook daar moet weer flink voor geoefend worden,we
moeten nog een solo werk instuderen en er komt een nieuw groot
werk bij. Op de foto hier onder: enkele leden brengen serenade bij
90 jarige Hitsje.
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OUDWOUDE –WESTERGEEST
Wie durft de uitdaging aan?
SPIJKERBROEK
HANGEN
De worsthakker is er ook weer !
Grabbelton
‘de vrolijke keuken’
Schminken
Mooie
bloemstukjes
Koekjes van eigen deeg
Goudvissen te koop
Poffertjes eten
Hoe ‘gewichtig’ is de kerkenraad?
In en rond ‘It Tiksel’ in Westergeest
ZATERDAG 16 APRIL

9.30 tot 13.30 uur

HERINNERINGEN (Uit de oude doos) XIV
Roken en fietsen
In de herfst van 1934 heb ik met een paar jongens voor het eerst
gerookt, uit een uitgeholde eikel met een rietje, dat als pijpje
fungeerde en een klein beetje tabak dat ik bij Pieter uit zijn
tabaksdoos had genomen, de lucifers kwamen bij Froukje uit het
keukentje.
‘s Avonds hoefde ik geen eten en was vreselijk misselijk en heb
later verschrikkelijk overgegeven. De beide oudjes hadden het
meteen door en grijnsden er wat om en op 5 dec. kreeg ik mijn
eerste pakje sigaretten en mocht iedere dag één sigaret oproken.
Die laatste zomer dat ik bij hun was, stond erop een dag toen ik uit
school kwam, een fiets naast het huis en niets vermoedend liep ik
naar binnen en ze vroegen me of ik niets bijzonders had gezien.
Toen ik zei dat ik wel een fiets had zien staan en dacht dat ze
bezoek hadden, vertelden ze me dat hij voor mij was en kon ik mijn
lol niet op. Natuurlijk hadden mijn vrienden allang een fiets en de
oudjes vonden het zeker sneu voor mij dat ik er geen kreeg van
mijn ouders.
Het was een oude Duitse fiets met abnormaal dikke framebuizen,
een doortrapper met een groot verzet en opmerkelijk licht. Toen ik
hem eens goed bekeek, zag ik door de roestgaten in de velgen de
rode binnenband zitten, ze hadden hem bij de plaatselijke
fietsenmaker Freerk Marks de Vries, (het boerderijtjevlak ten
Zuiden van de plaats waar later de nieuwe school is gebouwd) die
zijn werkplaats en ‘winkel’ in een oud kippenhok had, gekocht en
nu, vele jaren later, kan ik me precies voorstellen hoe dat gegaan is.
De fiets had hij (de fietsenmaker) bij een paar oude mensen
vandaan en was wel meer dan 25 jaar oud, weinig gebruikt maar
wel helemaal weggeroest. Een potje Orion fietslak deed wonderen
en de oude mensen keken niet verder.
Al gauw moesten er nieuwe velglinten en andere banden om. Toch
heb ik er nog wel een jaar plezier van gehad en had al gauw de
bijnaam ‘trije trèden en een trââp’, maar als het voor de wind ging
kon niemand mij bijhouden, al was het wel opletten geblazen want
ik had geen normale rem.

31 maart 1935: de lagere school verlaten en de volgende dag op de fiets
naar de Chr. Mulo in Kollum. Zelf was ik veel liever naar de
‘Ambachtsschool’ in Leeuwarden gegaan, maar dat was te duur (5
dagen per week met de bus heen en weer en het veel hogere
schoolgeld). Mijn tijd bij Pieter en Froukje zat er nu ook op en ik ging
weer bij mijn ouders wonen, die al niet meer voeren, maar voor de wal
lagen bij de Bonte Hond. Vader had op de helft van het ruim een
potkast gebouwd, zodat we veel ruimer konden wonen in het schip en
nu ook wat meer normale kastruimte hadden.
Het was in de crisisjaren en mijn vader had zoveel geld uitstaan bij zijn
klanten, die dat nooit meer terug konden betalen, dat hij er niet meer
van kon bestaan en liet alleen voor de vaste klanten zo nu en dan een
schip vol turf komen en sloeg dat op in een grote loods (een
voormalige cichorei fabriek) op de Bonte Hond en van daaruit werd het
eerst door mijn oudste broer en mij en later , toen hij de deur uit was,
door mij alleen uitgevent.

Het pistool
In die tijd kregen de leraren van onze Mulo een lijst met adressen van
kinderen van een Mulo in Bergen op Zoom, met de vraag of er jongens
of meisjes waren die wilden corresponderen met één van hen. Bij
toeval kreeg ik het adres van een meisje, Mien Hamelink, wiens vader
iets was bij een gesticht bij hen in de buurt, ik was toen in de
veronderstelling dat hij er de directeur van was. Ik heb haar geschreven
en kreeg na verloop van tijd een brief terug en dat is zo jarenlang
doorgegaan, met om de paar maanden een brief. (Hierover later meer).
Zomer 1936, ik was o.a. bevriend met Bartele Noordhuis, dat was al
begonnen op de lagere school en hij was ook naar de Mulo in Kollum
gegaan, evenals Ymkje de Bruin, ook een klasgenote, de dochter van
de boer uit Westergeest. Bartele zijn vader was kippenboer en woonde
in de Dôle. Vaak gingen we eerst samen met het deel van het
kippenhok dat hij die dag moest uitmesten, aan de gang en als het dan
klaar was gingen we ‘spelen’.
Dat spelen bestond op een zaterdagmiddag uit het schieten op een
kaartje, dat we op de deur van de stookhut hadden geprikt. We deden
dit met een luchtdrukpistool dat ik na lang sparen bij de fa. Raadsma in
Dokkum had gekocht voor ƒ 3.--, voor die tijd een nogal fors bedrag
voor schooljongens. Ik was er dan ook maar wat trots op.

Toen we uitgeschoten waren, liepen we de weg een eindje op en gingen
langs de kant van de weg tegen een hek geleund staan praten. Het
pistool had ik in de binnenzak van mijn jasje opgeborgen, even later
liepen we de weg weer op en reed de veldwachter ons voorbij (dikke
Lap). Meteen nadat hij ons voorbij was, sprong hij van de fiets, keerde
zich om en liep op ons toe met de woorden “Laat mij maar eens zien wat
jij daar in je zak hebt”.
Terwijl hij dit zei greep hij de loop, die net een beetje te zien was, van
het pistool beet en trok het uit mijn zak.
Wat we ook zeiden, hij wou ons niet geloven en was overtuigd dat we
het land in waren geweest om te stropen, volgens hem had hij ons zelf
uit het land zien komen en nam het pistool in beslag. Als ik het niet met
de gang van zaken eens was, moest ik maandag maar op het
Gemeentehuis komen bij de Burgemeester. Ik vertelde hem dat hij erop
kon rekenen dat ik dat zou doen.
Die bewuste maandag ging ik zo gauw ik kon na schooltijd naar het
Gemeentehuis en heb daar na een lange en pittige discussie, waarbij de
burgemeester nog met een pluimpje op een plank schoot, wat de
veldwachter er volgens hem met de hand niet weer uit kreeg, eindelijk
mijn pistool terug gekregen met de mededeling dat ik er nooit weer mee
op de openbare weg mocht komen. Uiteindelijk hoorde ik later dat ze
wel gelijk hadden dat zoiets verboden was, maar de winkelier had mij
verzekerd dat het wèl mocht.
Later ontdekte ik dat de bewuste winkelier een kaartje in de etalage had
staan waar dat verbod op vermeld was, wel een bewijs dat dikke Lap
alles in het werk had gesteld om mijn pistool toch nog in beslag te
kunnen nemen, maar dat de winkelier eerlijk had toegegeven dat ik niet
had gelogen.
Wat later schoot ik een keer in de turfloods op een kast en hield het
pistool te dicht bij de deurspijl. De loop sloeg met een harde klap tegen
het hout, die moest ik bij het spannen naar binnen drukken en vloog er
later bij het afschieten weer uit. Na die tijd had het ding een afwijking
van wel een halve meter naar rechts op een afstand van 5 meter en was
voor mij de aardigheid er voorgoed af.

Kamperen
Die zomer zouden we in de vakantie gaan kamperen bij een poel (de
laatste resten van wat heel vroeger ‘de Gouw’ heette) in de Mieden, een
heerlijk plekje waar toen nooit een mens kwam.

Wij hebben alles op de fiets er heen gebracht: een oud stuk overgordijn
dat voor tent moest dienen, een paar oude dekens, wat eetgerei, een pan
en een hengel waar we vis mee wilden vangen om van te leven, plus
een paar boterhammen. Het was een idyllisch plekje maar de vissen
wilden niet bijten, alleen een paar voorntjes van " tien centimeter
waren na enige uren de buit en die hebben we maar weer laten
zwemmen.
Toen tegen de avond onze proviand op was zouden we gaan slapen, we
hadden geen notie hoe laat het was, in die tijd hadden schooljongens
geen horloge. Van slapen is die nacht niet veel gekomen, we hoorden
allerlei geluiden van enge beesten (muizen en egels denk ik) en
bovendien was het aardedonker. We waren blij dat de zon uiteindelijk
weer opkwam en zijn met hangende pootjes maar weer naar huis
gegaan, bij de padvinderij werd je tenminste nog verteld wat je kon
verwachten en ging zoiets collectief, we hadden nog nooit van de
padvinderij gehoord.

De ‘eigen’stoommachine
Op Zandbulten was een groot warenhuis gevestigd (Pieter de Vries) en
die had een voor die tijd enorm assortiment in allerlei dingen, een soort
Winkel van Sinkel. Op de speelgoed afdeling had hij ook een staand
stoommachientje, de prijs kan ik me niet meer herinneren, maar dat zal
wel ongeveer een gulden geweest zijn en na enige tijd kon ik het ding
kopen en was de wereld te rijk.
Je kon er van alles bij kopen, b.v. een as met verschillende poelies op
een stander, een man die een boomstam aan het zagen was en nog
enige andere apparaatjes van blik. Maar als dat enige tijd had gedraaid
en iedereen het had bewonderd, was de aardigheid er gauw af dacht ik
en kocht alleen het asje met poelies en zon toen op andere, meer
praktische dingen om gebruik van het machientje te maken. Van een
oud stuk houten lantaarn paal maakte ik een boot van " vijftig cm lang,
maakte er een boeg aan, een afgerond achtereind en holde hem uit
zonder veel meer gereedschap dan een hamer, een zaag, een boterham
mes en een nijptang. Toen hij eindelijk klaar was maakte ik in de
achtersteven een klein enigszins schuin gaatje, stak er een fietsspaak
doorheen en schroefde daar een eigengemaakt scheepsschroefje aan de
buitenkant op en koppelde hem aan de binnenkant met een stukje
fietsventiel aan een asje met een poelie dat werd aangedreven door de

stoommachine met een elastiek. En het voer, alleen was de schroef veel
te groot voor de stoommachine en na verkleinen en minder spoed ging
het een stuk beter, achteraf had ik een nog veel grotere vertraging
moeten gebruiken zodat het machientje meer toeren maakte.
Bovendien had ik nog met veel andere problemen te maken, b.v. de
voorwaartse druk op de as opvangen met een soortement druklagertje,
gemaakt van een klein stukje ventiel dat tegen een lagertje aandrukte.
Dat de zaak nooit uit elkaar is gebarsten is een wonder, want ik had de
veiligheid behoorlijk geknepen, hoe erg merkte ik pas toen het elastiek
er op een keer af liep en het stoommachientje op hol sloeg en als een
gek te keer ging. Een manometertje zat er natuurlijk niet op.
Later is bij het opstarten het bakje met spiritus in de fik gegaan en
aangezien ik er een tijdje bij weg was gegaan kreeg het de tijd om de
hele boel te smelten en in onderdelen uit elkaar te laten vallen. Met
behulp van de machinist van de boterfabriek (die had een soldeerbout)
en een nieuw vliegwieltje (het andere was gesmolten: lood) kreeg ik de
zaak weer aan de praat.

Piet
In die tijd had ik ook nog een tamme kauw, Piet genaamd, gehaald van
de zolder van de kerk in Westergeest, die we meer dan twee jaar
hebben gehad. In het tweede jaar dat we hem hadden, kon hij na de rui
weer net zo goed vliegen als elke andere ka en het gebeurde vaak dat
als Anko en Elly naar school gingen, hij gewoon met hun meevloog en
net zo lang in de buurt van de school bleef rondhangen tot ze weer de
school uitkwamen en dan met hen mee naar huis vloog.
Mijn moeder had vaak ruzie met hem, want hij was op het laatst zo
brutaal als de beul en als er even niet iemand in de kamer was en het
roomkannetje stond op de tafel met het lepeltje erin, takelde hij eerst
het lepeltje eruit en slurpte de room op en gooide op het laatst het
kannetje om als hij er niet meer bij kon.
Nog een gewoonte van hem die we niet erg konden waarderen, was
zijn manie om op de klompen te gaan staan en als er een scheurtje in de
hak zat, hamerde hij net zolang met zijn snavel op de rand van de hak
tot het stuk eruit vloog.

THUISBRENGSERVICE
Op 9 januari 2005 is de nieuwe
busdienstregeling van
NoordNed ingegaan.
Door Rijksbezuinigingen zijn veel busritten vervallen, vooral in de
avonduren en de weekeinden. Voor veel dorpen in Fryslân betekent
de nieuwe dienstregeling dan ook, dat er ’s avonds geen Openbaar
Vervoer meer is. De provincie Fryslân heeft hierop NoordNed
gevraagd, met een oplossing te komen voor ruim 80 van die dorpen,
in de avonduren. NoordNed heeft de oplossing gevonden in: de
ThuisbrengService! Met ingang van 9 januari 2005 rijdt deze
ThuisbrengService.
Wat houdt de ThuisbrengService in?
De ThuisbrengService is Openbaar Vervoer met een taxi. De
ThuisbrengService rijdt ’s avonds naar ruim 80 dorpen waar na
invoering van de nieuwe dienstregeling geen bus meer rijdt. Reizigers
kunnen vanuit deze dorpen naar een knooppunt reizen waar zij verder
kunnen met de trein, de Qliner of de streekbus. En een reiziger kan
van een knooppunt naar één van deze dorpen reizen, met de
ThuisbrengService.
Waar kan een reiziger in de ThuisbrengService stappen?
Wanneer een reiziger naar een knooppunt wil reizen, wordt hij/zij
opgehaald bij de bushalte die hij/zij zelf aangeeft. De reiziger wordt
naar het dichtstbijzijnde knooppunt gebracht, binnen de zones.
Vanaf een knooppunt wordt de reiziger naar een bushalte of een
bestemmingsadres gebracht. Voorwaarde hierbij is dat dit adres
binnen een straal van 1,5 kilometer van een bushalte moet liggen en
binnen de zones die bij het knooppunt horen.
Wanneer rijdt de ThuisbrengService?
De ThuisbrengService rijdt alleen ’s avonds. Wanneer een reiziger
gebruik wil maken van de ThuisbrengService moet hij/zij minimaal 1
uur van tevoren, de rit telefonisch reserveren op nummer 0900 –
1961 (€ 0,10 p.m.).

Wat kost de ThuisbrengService?
Een rit met de ThuisbrengService kost: het reguliere OV-tarief, plus €
4,-. Deze extra € 4,- is ongeacht de lengte van de rit. Halen vanaf een
halte en brengen vanaf een knooppunt worden als twee ritten
aangemerkt.
Meer informatie
Meer informatie over de ThuisbrengService is te vinden op
www.noordned.com (Reisinformatie Æ Producten Æ
ThuisbrengService). Er is ook een informatiekaart beschikbaar, met
daarbij de namen van de knooppunten, een overzicht van de dorpen
waar de ThuisbrengService rijdt, de zonenummers en een schema met
vertrek- en aankomsttijden. Deze informatiekaart is gratis, en is onder
andere af te halen in de Bibliobus en bij 40 verkooppunten van
NoordNed. De volledige lijst met 40 verkooppunten staat op
www.noordned.com.
Voor Westergeest kan hieraan het volgende toegevoegd worden:
Reizigers van en naar Westergeest kunnen van de ThuisbrengService
gebruik maken. Deze haalt en brengt reizigers naar knooppunt
Buitenpost - treinstation. Hier biedt de ThuisbrengService aansluiting
op de trein Leeuwarden - Groningen.
De aansluiting wordt geboden op de volgende treinen:
De aansluiting wordt geboden op de volgende treinen:
Vertrektijden richting Leeuwarden: 20:46, 22:46
Vertrektijden richting Groningen: 20:46, 22:46
Aankomsttijden vanuit Leeuwarden: 20:46, 22:46
Aankomsttijden vanuit Groningen: 20:46, 22:46

De Tropenjaren van Bwana Skotanoessi Deel 3
Dit is het derde deel van de tropenjaren van Joop en Mieke Schotanus,
zendelingen te Afrika tijdens de woelige zestiger jaren. In het vorige
verhaal lazen we over de aankomst in Stanleyville, Kongo in 1959 en
de eerste indrukken van Afrika, en de voorbereidingen, die daaraan
vooraf zijn gegaan. Dit deel beschrijft Kongo’s onafhankelijkheid van
België in 1960. Volgende delen beschrijven de evacuatie naar Oeganda
en werk in Kenia. De volledige versie is bij J. Schotanus op te vragen,
Rhenendael 31, 3911 RM Rhenen, tel. 0318-584160.
De school achter de banier van Lumumba
Het Kongolese leger kreeg het voor het zeggen en die kwamen onze
omgeving bij de grens bewaken tegen imperialistische invloeden vanuit
Oeganda. Er gingen geruchten dat België Kongo opnieuw zou willen
innemen. Met veel kabaal kwam er een groepje soldaten een keer
midden in de nacht naar ons toe. De kinderen wakker en huilen. Mieke
stond te trillen op haar benen. Wat kon je van ze verwachten in deze
roerige en onzekere tijd. Ik ging naar buiten om hen te woord te staan.
Het lukte me zelfs om hen te kalmeren vanwege onze huilende
kinderen. Het leek wel haast een oefening hoe ze een blanke moesten
inrekenen. Ze merkten al spoedig dat ik geen enkele neiging had om er
vandoor te gaan. Dus konden ze hun vingers van de trekker los laten.
Ze waren gekomen omdat ze gehoord hadden dat er een Belg zich
verstopt had in ons huis (onze Jan David is in Brussel geboren). Ik kon
ze overtuigen dat dit niet zo was en zelfs zonder onderzoek in te stellen
vertrokken ze weer.
Verlegen om benzine
Later waren ze vooral geïnteresseerd in benzine. Toen de
vervoersstructuur van allerlei producten alles te wensen overliet, was er
ook haast nergens meer benzine te krijgen. Zelfs niet voor het leger.
Hoe kwam het toch dat die blanke Bwana nog altijd in z'n VW busje
rondreed? Wel die had zo nu en dan van de douane nog de kans
gekregen om naar Oeganda te gaan en daar had hij altijd wat extra
benzine meegenomen en dat hield hij in een drum (onder stro en veel
kippenmest) in z'n kippenhok verborgen.

Ook voor de benzine kregen we een nachtelijk bezoek en onder
bedreiging werden mij de Jerrycans afgenomen. Vanwege mijn
meewarige manier van doen bij het overdragen lukte het me zelfs nog
om een beetje voor mezelf te mogen houden. Maar gelukkig, dat ze
geen vermoeden hadden van een vat dat nog ergens verborgen zat. Na
zulke gebeurtenissen is het niet altijd even gemakkelijk om de slaap
weer te vatten.
Alleen verder
Het schoolwerk moest doorgaan en nu stond ik er alleen voor wat de
reizen naar de rimboeschooltjes betrof. Op een van de keren dat ik
weer zo'n tocht ondernam en ik nog niet zolang op stap was, kreeg
Mieke de schrik van haar leven. Met veel geronk kwam er een
soldatenjeep de zendingspost op rijden en stopte bij ons voor de deur.
Ondertussen hadden we al van zoveel gruweldaden van het Kongolese
leger gehoord, waar vrouwen de dupe van waren, dat je alleen nog
maar bang kon zijn in zo'n geval. Zelfs Tsandia, onze 'houseboy'
verschoot van kleur voorzover je dat aan een Afrikaan kunt zien. Ze
hebben natuurlijk gezien dat Joop vertrokken is, dacht Mieke. Wat een
anti - climax, toen ze ontdekte waarvoor ze kwamen. De soldaten
wilden graag een zangboek in de Bangala taal kopen. Ze kwamen uit
een andere omgeving en wilden zondag graag mee kunnen zingen in de
dienst.

Blauwhelmen
Niet lang hierna kwamen de 'blue hats' van de Verenigde naties zich
legeren in Aru, Kongo. Het bleek een regiment uit Ethiopië. De
commandant was medisch arts en een prachtkerel. Hij kwam geregeld
naar ons toe om te vragen naar onze welstand. Soms zag je de VN
soldaten samen patrouilleren met de Kongolezen. Vooral als de
Kongolese soldaten wat teveel gedronken hadden, moesten ze door hun
VN collega's in het gareel gehouden worden, zo goed of zo kwaad als
dat ging.
Nu gebeurde er in januari 1961 iets waardoor de spanning zeer toenam.
Lumumba werd gedood en geen blanke was zich z'n leven meer zeker in
de MNC regio's. Er was in Oeganda net in die tijd een conferentie voor
zendelingen en dat was voor mij een goede reden (excuus) om Mieke en
de kinderen in veiligheid te brengen. Was het voorheen vooral dat de
'douaniers' letten op wat je het land inbracht, nu hadden ze nu vooral
aandacht voor wat je meenam naar Oeganda (zelfs het meenemen van je
persoonlijke eigendommen werd beschouwd als diefstal van Kongo).
De onafhankelijkheid wordt gevierd
Dus wij hebben alleen het hoogstnodige aan kinderkleertjes e.d. in de
auto gestopt en zijn over de grens getrokken. Toen ik bij de grens kwam
en de douanier mij vroeg wat voor 'dingen' ik in de auto had, reageerde
ik met een beetje verontwaardigde stem: Noem je mijn vrouw en
kinderen 'DINGEN'. Ze waren gelukkig nog in de stemming voor een
kwinkslag en deden lachend de slagboom voor ons open. Er schoof nog
vlug een VN jeep voor me door de slagboom en er kwam nog eentje
achter mij aan. In het stuk niemandsland tot aan de Oeganda grens
waren we al eerder met maiskolven bekogeld. Dus we waren blij met de
bescherming. Zo kwam Mieke heelhuids met haar kroost terecht op de
zendingspost in Arua in Oeganda.
Zelf had ik me voorgenomen om terug te gaan naar Kongo, omdat ik
ondanks alles graag de mensen in hun nieuwe situatie wilde blijven
helpen. Bovendien dacht ik dat ik als Nederlander veel minder gevaar
liep dan Belgen en Amerikanen. Achteraf bleek dat het heel anders uit
zou pakken dan ik gedacht had.

Evacuatie naar Oeganda, de ‘Parel van Afrika’
Koeien en Rechtspraak

Ik dacht me als de zeer gewaardeerde ' Directeur des Ecoles Primaires'
nog wel het een ander te kunnen veroorloven. Ik had het zelfs een paar
maanden eerder gewaagd om een conflict met de MNC partij niet uit de
weg te gaan. Maar wat daar allemaal achter weg kwam. Ongelooflijk!
We leefden op de import uit Uganda (dat nog altijd een Britse Kolonie
was). We waren in ons gezinnetje vooral ook aangewezen op
melkpoeder, maar dit werd aangevuld met een beetje 'verse' melk van
een lokale koehouder. Maar die ene koe had zelfs moeite om per dag
een liter voor ons te produceren. Nu hadden we gemerkt dat die melk
een beetje waterig was en ook een speciaal luchtje had. In Uganda had
ik een melkweger gekocht en de 'houseboy' geïnstrueerd hoe hij
dagelijks het percentage zuivere melk moest aangeven, zodat we aan
het eind van de maand precies wisten wat we zouden moeten betalen.
Het zal in oktober of november geweest zijn dat we tegen onze
'melkboer' zeiden dat hij ons niet 30 maar 21 liter melk had geleverd.
Ik liet hem de melkweger zien en zei dat het een apparaatje was dat in
zijn hart kon kijken en kon aantonen dat hij een bedrieger was. Het
ging hem om z'n geld en ons om zuivere melk en het onderwijs in de
gerechtigheid. Heel demonstratief overhandigde ik hem z'n negen liter
water terug en gaf hem 21 in plaats van 30 Kongolese francs. Waar ik
even niet aan gedacht had was dat er nu door het boertje een klacht bij
de MNC partij ingediend zou worden vanwege mijn 'wanbetaling'. Dat
heb ik geweten. Eerst komt er een hele delegatie 's morgens bij ons
thuis en zoals het een goede gastheer betaamt werd er voor wel het
tienvoudige van het tekort aan betaling van 9 francs aan Fanta
opgediend
Gelukkig liep het goed af met de rechtspraak over de met water
verdunde melk. Een paar keer heb ik onder het toeziend oog van de
partij de werking van mijn melkweger gedemonstreerd. Men vond het
allemaal wel interessant, maar tot vrijspraak kwam het nog niet.
Daarvoor moest ik 's middags op het partijbureau verschijnen. Er werd
nog eens uitvoerig gedelibereerd en men was toch tot de conclusie
gekomen dat de aanklager mij bedrogen had. De aanklager kon met een
flinke reprimande en de staart tussen de benen het bureau verlaten en ik
mocht met opgeheven hoofd terug naar de zendingspost, nadat ik hen

uitvoerig had bedankt dat ze de zaak tot op de bodem hadden
uitgezocht. Het had me heel wat frankies en een hele dag gekost, maar
wat is tijd voor de Afrikanen. Het recht had gezegevierd en daarvoor
was ik toch ook wel een beetje naar Afrika gekomen .
Over recht gesproken. Er was nog eens een voorval geweest in die
korte tijd na de onafhankelijkheid. Hoe was het nou: Was er een koe
tegen mijn auto aangelopen of was de auto tegen de koe aangereden? In
ieder geval het was buiten Aru gebeurd en er was een aanklacht bij de
gewestbeheerder ingediend. De eigenaar van de koe, die met veel
getuigen was op komen dagen, was heel uitvoerig in z'n aanklacht en ik
bereidde me innerlijk ook al voor op mijn repliek, maar die kans werd
me zelfs niet eens gegeven. De gewestbeheerder riep me naar voren en
vroeg me naar de wegenkaart voor mijn auto. Ik liet deze aan hem zien
en hij nam die van me af en liet deze heel demonstratief aan de
eigenaar en de vele getuigen zien. Afrikanen houden nu eenmaal erg
van aanschouwelijk onderwijs. Toen vroeg de Gewestbeheerder aan de
eigenaar van de koe of hij ook een wegenkaart kon laten zien voor zijn
koe. Zoals verwacht bleef hij in gebreke. Met de koe had ik wel enig
medelijden want die was blind, maar z'n baas had beter op hem moeten
passen.
Wordt vervolgd

