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Beste dorpsgenoten.

Wanneer u deze uitgave van de FOESTRUMER onder ogen krijgt is de
maand juni ook alweer een heel eind op pad.
Een bewogen eerste helft van 2007 hebben we weer achter ons gelaten,
een half jaar waarin veel is gebeurd, zoals ieder dit op zijn eigen manier
zal hebben ervaren, vreugde en verdriet hebben afwisselend bezit van
ons genomen.
Doch ondanks alles hebben we ook weer 3 maanden achter ons liggen
waarin op verenigings gebied ook weer van alles is georganiseerd, de
verslagen hiervan zijn ook nu weer te lezen in deze uitgave van de FOESTRUMER, en natuurlijk wat er de komende 3 maanden weer staat te
gebeuren.
Er is weer van alles te doen, en de organisatoren verwachten dus ook
weer een grote opkomst bij alles wat ze gaan doen.
Daarom laat door uw aanwezigheid zien dat het wordt gewaardeerd.
Meer nieuws is er van redactie zijde niet te melden, zodat we u ook nu
weer veel leesplezier toewensen met deze uitgave van de FOESTRUMER, en voor diegene die eerst daags op vakantie gaan, veel plezier en
kom veilig en uitgerust weer thuis.

De redactie.

AGENDA

Juni
19
oud papier
20
Jeugdvissen
24
Concert De Bazuin, in of bij de kerk
25 t/m 30: Pepermuntaktie van gymnastiekvereniging SVS
Juli
17
25

Oud papier
Damesviswedstijd

Augustus
1
Damesviswedstrijd
8
Damesviswedstrijd
23,24, 25 Feestweek ( georganiseerd door de Feestcommissie)
September
22
Concert Herv. Kerk, stichting Freoneploech Mollebult
Familieberichten
Geboren:
Maart
9
Hidde, zoon van Gosse Hoekstra en Nieske van Dekken
Overleden:
April
13
Dictus Hoeksma, 71 jaar
Mei
13
14

Tjeerd Sipkema, 81 jaar
Anne Hoekstra, 49 jaar

NIEUWS VAN DE FEESTCOMMISSIE

PUZZELRIT 30 APRIL
Alhoewel er slechts 12 auto's meereden was de puzzelrit zeer geslaagd!
Durk Bijlstra had goed zijn best gedaan om er weer een spannende strijd
van
te maken.
Zelfs de ervaren deelnemers moesten het kopje er goed bijhouden om
op het
juiste spoor te blijven. Zo moest je ergens na de 4 paardekoppen rechts,
maar
een paard heeft immers een hoofd... Tja wie stinkt hier niet in. Ook
moest
je op een gegeven moment na "Vogelbroedterrein" linksaf, dit bleek een
zelfgemaakt bordje te zijn want daarvoor waren bordjes met
"Vogelbroedterrein". Je moest wel van goede huize komen om hier bij de
eerste drie te eindigen.
Dat deden de volgende deelnemers, zij gingen alle drie met een leuke
prijs
naar huis.
1.Renze en Riemkje Bijlstra
2.Jaap en Danieke Adema
3.Ulbe en Jellie de Jong
Bij Jan en Saskia Bijlstra ging het deze keer helemaal mis. Zij ontvingen
de
poedelprijs!
Wij danken iedereen voor hun deelname en in het bijzonder Durk Bijlstra
die
dit alles mogelijk maakte! Wij weten hoeveel tijd de voorbereidingen kosten dus....petje af!
Tot volgend jaar en misschien is dit wel een uitdaging voor nieuwe
deelnemers......wie durft het aan?

PANNENKOEKEN BAKKEN 12 MEI 2007
Ruim vóór 5 uur stonden er al meerdere pannenkoekbakkers te wachten
bij de Pleats. Toen de deur dan eindelijk open ging stroomden er vele
hongerige kinderen naar binnen, 44 in totaal! Al snel veranderde het Lyts
Hús in een restaurant. Er werden vele pannenkoeken door de jeugd gebakken. Het beslag, de boter en de gel om de gourmetstelletjes te verwarmen waren niet aan te slepen, zoveel werd er gebakken én gegeten!
Gelukkig was er hulp van moeders én zelfs een paar vaders en hebben Jelle Geert, Tjibbe Jan, Eline en Franka flink de handen uit de mouwen gestoken om ervoor te zorgen dat alles op rolletjes liep. Na anderhalf uur was echt al het beslag opgebakken en werd het bakfeest afgesloten. Wat overbleef was een gigantische puinhoop maar gelukkig
maakten vele handen licht werk en was de zaal opgeruimd en gesopt
voor je er erg in had! Iedereen bedankt voor het meehelpen en schoonmaken. Afke en Martha, het was weer prima voor elkaar, bedankt voor
de organisatie van dit geweldige festijn!
Feestcommissie

NIEUWS VAN VOETBALVERENIGING WTOC
Het seizoen 2006/ 2007 zit er weer op. Er zijn twee teams bij de
jeugd kampioen geworden, namelijk WTOC D2 en WTOC E1.
Het was bij vele teams tot aan de laatste wedstrijd nog erg spannend.
WTOC 1:
Bij WTOC 1 was het tot aan de laatste wedstrijd nog niet duidelijk of
handhaving in de 3e klasse tot de mogelijkheden behoorde.. De laatste
wedstrijd was tegen Minnertsga. Bij verlies was men geheel afhankelijk
wat de uitslagen waren van de wedstrijden van Friese Boys, Oostergo,
Veenwouden en CSVH. WTOC speelde gelijk, maar CSVH verloor en
die kwam daar mee op de tiende plaats en moest nacompetitie spelen
om in de 3e klasse te blijven. Bij WTOC was de vreugde groot, toen men
hoorde, dat ze geen nacompetitie hoefden te spelen en het volgende seizoen weer in de 3e klasse mogen spelen.
WTOC D2:
WTOC D2 werd voorjaarskampioen . In een zeer spannende wedstrijd
werd WTOC D2 kampioen.
Bij Fc Grootegast moest de laatste wedstrijd van het seizoen gespeeld
worden. Bij winst of gelijkspel zou WTOC zich kampioen kunnen noemen. Fc Grootegast maakte het de gasten niet echt gemakkelijk. In de
rust stond WTOC voor met 2-1.
Na veel spanning van spelers en de in grote getale opgekomen supporters werd de einduitslag 4-3.
Na afloop werden alle spelers en leiders en trainer in Oudwoude op een
vrachtwagen door het dorp gereden met veel lawaai en wapperende tshirts.
WTOC E1:
WTOC E1 werd voorjaarskampioen. Dit was de tweede keer in een seizoen. In het najaar werden ze ook al kampioen Geweldig.
Om kampioen te worden, was het op 26 mei afwachten wat de uitslag
van de wedstrijd Geel-Wit-ODV zou worden. Spannende ochtend dus..
Daarom werd een oefenwedstrijd georganiseerd tegen VVT, die met 7-3
werd gewonnen.
Na afloop van deze wedstrijd kwam het goede nieuws
Bij gelijkspel of verlies voor ODV was WTOC kampioen.

ODV verloor de wedstrijd met 4-2. daardoor was E1 kampioen
Na afloop was er nog patat en drinken voor de spelers van WTOC E1.
Woensdagavond heeft het feestje nog een vervolg gekregen.
Er werd namelijk een wedstrijd gespeeld tegen de memmen en heiten
van de spelers. Deze wedstrijd eindigde in 7-7.
Daarna werden de beide jeugdkampioenen met de ME-bus uit Oudwoude door de drie dorpen gereden met veel lawaai.
WTOC-DODADO:
Op 24 mei was de wedstrijd WTOC –DODADO. Dit was een prachtige
wedstrijd. Er werd gestreden om de punten. Het werd uiteindelijk een gelijkspel . De favoriet uit Westergeest, Doeke Visser was weer goed op
dreef. Hij scoorde maar liefst 5 keer.
Website:
Van bovengenoemde wedstrijden zijn foto’s gemaakt, die u op de website van WTOC kunt bekijken. Het is te zien op www.wtoc.nl
De einduitslagen van alle teams nog even op een rijtje:
Team
Plaats
WTOC 1:
9e
WTOC 2:
8e
WTOC 3:
8e
WTOC 4:
8e
WTOC DA 1:
11e
WTOC DA 2:
5e
B-jun
4e
C-jun
8e
MeisjesC
5e
D1-pup.
4e
D2-pup.
1e voorjaarskampioen
E1-pup.
1e voorjaarskampioen
E2-pup.
3e
F1-pup
4e
F2-pup.
5e

D2 team

E1 team

Bazuinklanken
Ons eerste optreden in het nieuwe jaar is bijna altijd het solistenconcours en muziekfestival van de Federatie van Chr.
Muziekverenigingen in Kollumerland.
Dit jaar had dit plaats in de Geref. Kerk te Kollum op 17 maart. Helaas
komen er elk jaar minder solisten. Dat is geen goede zaak, want het wijst
er op, dat er steeds minder animo is voor de muziekverenigingen. De
deelnemers van onze vereniging behaalden een goed resultaat: Janke
Hania en Marcel Dijkstra behaalden met resp. 80 en 90 punten een eerste prijs. ’s Avonds waren de muziekverenigingen aan de beurt.We lootten als eerste (achteraf bleek dit doorgestoken kaart). We speelden als
mars Great Revival- William Gordon, als koraal Lied 365-Jacob de Haan
en als groot werk Pirots of the Caribean-Hans Zimmer, arr. John Blanken. We mochten zeer tevreden zijn, want we behaalden de Koraalprijs
en de 3e prijs voor de overige werken. Na ons optreden werd Sape de
Vries naar voren geroepen en verscheen de voorzitter van de NFCM, de
heer Durk Dam. Omdat hij 50 jaar lid van de vereniging was, werd hem
de gouden NFCM speld met saffier opgespeld. Tevens kreeg hij een
boek en cd over Piebe Bakker.Voorzitter Dirk Bijlstra deelde mee, dat hij
erelid was geworden van de Bazuin, wat vergezeld ging van een prachtige oorkonde. Zo heeft de Bazuin voor het eerst in zijn geschiedenis een
medewerkend erelid. Zijn vrouw, Anneke, werd verrast met een prachtig
bos bloemen.
Iets geheel nieuws was de Night of Brass op 2 juni j.l. in de Fokkema’s
Pleats te Westergeest. Zes bands streden om de entertainmentprijs. Iedere band vulde een programma van maximaal 30 minuten. Wie die tijd
zou overschrijden, werd door een sirene weggeblazen. In een gezellig
versierde Fokkema’s Pleats traden 6 brassbands op. Er werd door elke
brassband een goed in het gehoor liggend programma gebracht, waarbij
het showelement zeer belangrijk was.
De avond werd geopend door een optreden van Bernlef – Noordbergum,
die onder andere ‘It had better be tonight’ en ‘de Zee’ ten gehore brachten. Daarna was het de beurt aan Blaast de Bazuin – Oudwoude; samen
met hen maakte het publiek een reis van Amerika tot Friesland. De band
en dirigent waren gestoken in bijpassende cowboy kleding.

De organiserende vereniging, de Bazuin – Triemen/ Westergeest vervolgde de avond in bigband opstelling. Een swingend programma met
enkele solisten, waaronder een gitarist, zorgde voor een voortzetting van
de feestelijke stemming in de zaal. Ook Wilhemina uit Kollum liet horen
welke solistische kwaliteiten zij in huis hebben. Soli Deo Gloria uit de Tike maakte een groot feest van de avond. De dirigent sprak het publiek
en de band toe door een megafoon, leden van de band raceten op steps
door de zaal en het publiek zong uit volle borst mee met ‘My way’. De
avond werd afgesloten door Wâldbrass – Kollum.
Winnaar van de entertainmentprijs deze avond was Soli Deo Gloria uit
de Tike. Het publiek was enthousiast, de sfeer was geweldig.
Het organiserend comité o.l.v. Gerben Dijkstra kan met veel genoegen
terugkijken op een zeer geslaagde avond. Als lady speaker had hij zijn
vrouw Rika meegenomen, die de verschillende onderdelen aan elkaar
praatte. Als het financieel haalbaar is, dan is dit gebeuren zeker voor
herhaling vatbaar.
Op 24 juni hoopt de Bazuin om 16.30 uur in of bij de N.H. kerk te Westergeest een concert te geven. Met veel publiek is het altijd prettig optreden.
Natuurlijk komen we ook weer langs voor de muzikale rondgang met lijstcollecte. Daar zonder komen we financieel niet rond.
En dan … is het vakantie
Tot wederhoren

Night of Brass

Night of Brass

Nieuws van VISCLUB ”de Dobber”
Mededeling van H.S.V. de Dobber
De bouwvak- damesviswedstrijden van Westergeest zijn niet op 1 augustus en 15 augustus, maar op 25 juli en 1 augustus en 8 augustus.
Er wordt gevist van 13.00 uur tot 16.s0 uur.
Kaarten afhalen vanaf 12.30 uur bij café Foestrum.
Het bestuur

Nijs fan toanielselskip "DE BONTE HOUN".
DE KAT EN IT SPEK
Dit is de kluchtige ienakter fan Folkert Sybrandy dy’t toanielferiening "De
Bonte Houn"
spylje sil op it doarpsfeest fan Westergeast.
Harry Dijkstra, Hanneke Pompstra, Jan Hania, Willeke Bruinsma, Jan
Meijer, Ingrid
Hoogeboom, Klaas Pompstra, Lukketine Reitsma en Sonja Bijlstra binne
al drok oan
it repetearjen hjirfoar.
En ik mat sizze........wy hawwe al wer hiel wat wille hawn !!
It stik giet oer Johan en Linda........en Johan syn broer Evert.
Johan hat gjin wurk, mar fertsjinnet syn jild mei spultsjes, quizzen en soksawat.
Mar it gjit him net foar de wyn.......... hy rekket sels geandewei "alles"
kwyt.....
Mar dan .......kriget hy in kans....hy kin twa miljoen winne......neat stjit him
yn'e wei.......
as dochs........????????????
Nijsgierrich tink?
Noch efkes geduld....
Wy dogge ús bêst............komme jim????????
Goede fekansje alfêst!!!!!!!!!!!!
Toanielselskip "DE BONTE HOUN".

Nieuws van de Dartclub Westergeast

Afgelopen 10 maart hebben we een dart toernooi georganiseerd.
Vanaf 13.00 uur kon de jeugd beginnen met hun toernooi,
eerst even wat warm gooien, waarna we de poules hebben gemaakt en
de wedstrijden konden beginnen.
Uitslag categorie t/m 8 jaar:
1. Willem Bijlstra
2. Reinier Keizer
3. Jan de Jong
Uitslag categorie 9 t/m 11 jaar:
1. Aant Keizer
2. Melle Durk Hoekstra
3. Harry Boersma
Uitslag categorie 12 t/m 14 jaar winnaars ronde :
1. Piebe Jan Bijlstra
2. Herre Hoekstra
3 Sipke Bijlstra
Verliezers ronde :
1. Mark Bremer
2. Mike Tjeerdsma
3. Renco Krol
Graag wil ik iedereen bedanken voor hun inzet en natuurlijk gefeliciteerd
met jullie prijs.
Ook de vrijwilligers wil ik graag van deze kant bedanken, deze mensen
hebben bijna de gehele middag staan tellen bij de borden.
Om 18.30 was de zaal weer geopend voor de senioren, men kon zich op
de avond zelf opgeven, wat wel zo prettig was voor de wedstrijdleiding.
De opkomst was 46 personen, deze verdeeld over 8 poules, 2 poules
van 5 en 6 van 6 pers.
De nummers 1 en 2 van de poules gaan door naar de Winnaars ronde
en de nummers 3 en 4 gaan door naar de verliezers ronde, bij eventuele
gelijke stand in de poules werd er nog een leg gedart.

Er werden mooie wedstrijden gedart, sommige spelers die samen bij een
dartclub spelen moesten nu ineens tegen elkaar, dit leverde alleen maar
mooie wedstrijden op, want men wilde al zeker niet verliezen, maar er
moest tenslotte toch altijd eentje afvallen.
Er zijn natuurlijk ook weer 180’s gevallen, als dit gebeurt is de regel dat
deze een glas bier mogen ophalen, velen hebben hierop dan ook geproost.
Uitslag verliezers ronde:
1. Peter Kempenaar
2. Menno Staal
3. Abele de Jong
Uitslag winnaars ronde:
1. Jan Bart de Bruin
2. Klaas Adema
3. Herman Veenstra
Hoogste uitgooi (check) van de avond staat op naam van Menno Helder
met 115
Iedereen die op deze avond aanwezig was willen we graag bedanken
voor de zeer geslaagde avond en hopen jullie weer te zien op ons volgende toernooi.
Voor deze avond hebben we er voor gekozen om alleen deelnemers
vanaf de derde klasse ndb te accepteren. Dit zal ook voor de eerst volgende toernooien gelden.
Onze dank gaat ook uit naar de sponsors, IDEKO WESTERGEEST EN
AUTO DEMONTAGE BEDRIJF KEIZER, onze dank hiervoor.
Het Seizoen van de Competitie is inmiddels ook afgelopen en de slotavond is al ook achter de rug.
De competitie uitslag is als volgt:
1. Willem Keizer
2. Wilke Koster
3. Gerrit Kempenaar

Op de slotavond zijn de bekers uitgereikt aan bovenstaande personen,
op de slotavond zelf hebben we natuurlijk ook nog gespeeld.
We hebben gewoon 1 grote poule gespeeld, waar iedereen een keer tegen elkaar moest.
Op het einde van de avond hebben we de legs bij elkaar opgeteld en leverden de volgende
winnaars op:
1. Rene Kempenaar
2. Willem Keizer
3. Wilke Koster
De winnaars kregen een geweldige vleesprijs mee naar huis, maar we
wilden niet iedereen met lege handen naar huis laten gaan, dus kregen
alle leden een doosje met vlees erin mee naar huis.
Als er mensen of jeugd vanaf 15 jaar zin hebben om bij onze competitie
mee te willen doen, dan kun je je opgeven of informatie vragen bij onze
bestuursleden, Willem Keizer, Gerrit Kempenaar of Wilke Koster.
Je kunt ook natuurlijk eens langs komen in de Fokkema´s pleats op
maandag avond, dan zijn we altijd aanwezig vanaf 20.00 uur.
Contributie bedraagt 20 euro per seizoen, een seizoen loopt vanaf september tot december en vanaf januari tot april.

Nieuws van gymnastiekvereniging SVS Oudwoude/Westergeest/Triemen
Het wedstrijdseizoen is bijna afgelopen. Er staat nog 1 wedstrijd op het programma voor Douwina Hania, maar voor de
rest kan iedereen bezig met trainen voor het nieuwe seizoen.
Bij de Friese toestelkampioenschappen werden door de vereniging nog
enkele successen behaald. Etje Hania werd Fries kampioen op sprong
en Aafke Steringa werd kampioen bij balk.
Bij de acro gymnastiek werd ook zeer succesvol geturnd. Het duo Lorieke Drenth en Marissa Krol haalden bij de plaatsingswedstrijden een reserveplaatsing voor de Friese kampioenschappen.

Doordat er een duo uitviel mochten zij naar deze wedstrijd en lieten
meteen zien wat ze waard waren. Ze werden namelijk 2e.
Het duo Mariska Talma en Jitske Hania behaalden in hun leeftijdscategorie de Friese titel. Beide duo’s mochten door naar de districtskampioenschappen in Nijeveen. Hier behaalden Marissa en Lorieke een 5e plaats
en Mariska en Jitske een bronzen medaille. Voor deze vier meiden een
zeer succesvolle dag.
Op 12 mei hebben wij als vereniging een onderlinge wedstrijd gehouden.
Leuk om te zien hoe iedereen zijn best doet om een mooie oefening te
laten zien. Ook het kunnen laten zien van niveau 17 tot en met 8 in één
wedstrijd is heel leuk. De deelnemers kregen na afloop allemaal een diploma mee naar huis en we kunnen terugzien op een geslaagde wedstrijd die mede mogelijk werd gemaakt door enkele ondernemers uit de
drie dorpen. Waarvoor nogmaals dank.
In de week van 25 tot en met 30 juni houden wij onze jaarlijkse pepermuntaktie. Omdat de vereniging het geld goed kan gebruiken, hopen wij
natuurlijk op een ieders steun.
Tot slot willen wij een ieder een goede vakantie toewensen.
Het bestuur van Gymnastiekvereniging SVS.
Peuterspeelzaal ‘It Pjuttersplak’

Op dit moment zitten er 14 peuters in de groep, maar binnenkort komt er nog een peuter bij en zitten we weer vol.
We hebben al weer van alles gedaan op de peuterspeelzaal, waaronder een uitstapje naar de boerderij van de familie v/d Veen
aan de Eelke Meinertswei in Westergeest. We keken bij de koeien en de
lammetjes en de kinderen mochten op de tractor zitten. Een zeer geslaagd uitstapje. Akkie, nogmaals bedankt. Wat ook zeer geslaagd is,
was het mooie weer. Daardoor hebben we al veel buiten kunnen spelen.
En toen juf Anneke op een zeer mooie morgen met emmertjes water aan
kwam zetten was het natuurlijk helemaal geslaagd. Maar ook binnen vermaken de kinderen zich prima, in de bouwhoek, de huishoek, met de klei
of rondrijden in een auto of met een step.

Mocht u belangstelling hebben voor de peuterspeelzaal, kom dan gerust
eens langs. U kunt een inschrijfformulier krijgen op de peuterspeelzaal.
Ook kunt u op internet kijken: www.timpaanpeuterspeelzalen.nl.
Voorheen deden leidsters de plaatsing zelf. Per 1 april 2007 is dat veranderd. De plaatsing wordt nu centraal vanuit Timpaan geregeld.
Peuterspeelzaal ‘it Pjuttersplak’
Iedere maandagmorgen en donderdagmorgen van 8:45 – 11:30
In de Fokkema’s Pleats, Eelke Meinertswei 2, Westergeest
Groetjes van:
De oudercommissie,
Juf Anneke en Wilmy: vaste vrijwilligsters
En juf Gerrie
Telefoonnummer peuterspeelzaal: 06 - 25337833
It sil heve!
Deze bekende Friese uitspraak gaat ook op voor de eerste Friese Kennedymars vanuit Driesum/Wouterswoude. Deze 80 kilometer lange wandeltocht zal plaatsvinden op 31 augustus 2007.
In 1963 verkondigde de toenmalige president van de Verenigde Staten,
John F. Kennedy, dat welvaartsmensen niet meer in staat waren om 50
mijl (80 kilometer) binnen 20 uur te wandelen. Om het te bewijzen dat het
wel mogelijk was, begon zijn broer Robert F. Kennedy samen met een
groep vrienden aan de tocht van 80 kilometer. In Amerika werd deze
mars een grote hype, wat oversloeg naar Engeland en weer later naar
Nederland.
In Nederland zijn er op dit moment een aantal Kennedymarsen, onder
andere in Someren, Sittard, Rijsbergen en Waalwijk. Daar deze marsen
dus voornamelijk in het zuiden worden gehouden, is het idee geboren
om een Kennedymars in Friesland te organiseren!

Op zaterdag 1 september 2007 wordt er tevens een Kennedy Juniormars
van 8 kilometer gehouden.
De deelnemers van de 80 kilometer starten vrijdagavond (31 augustus)
om 22.00 uur vanuit dorpshuis ‘De Nije Warf’ te Wouterswoude en moeten de volgende dag uiterlijk om 18.00 uur gefinisht zijn.
De route gaat via de gemeenten Dantumadeel, Dongeradeel, Achtkarspelen en Kollumerland. Het wandelgebied ligt in het noordelijke gedeelte van de Fryske Walden, deze omgeving wordt gekenmerkt door het
coulisselandschap. Daarnaast wordt er gewandeld door het weidse terpengebied.
Enthousiaste wandelaars kunnen zich aanmelden via de website
www.kennedymarsdriesumwouterswoude.nl.
OPROEP
Aan u als inwoners van Westergeest hebben wij als organisatie de volgende vraag:
Zou u op zaterdag 1 september aanstaande de vlag uit willen hangen ter
verhoging van de feestvreugde?
Daarnaast nog een speciale oproep voor de bewoners van de Eelke Meinertswei, de Van Teijenswei en de Bumawei:
• Wilt u uw grijze container open bij de weg zetten, zodat wandelaars
hun afval kwijt kunnen?
•
Zou u bij warm weer de waterslang bij de weg willen leggen, zodat
wandelaars hun flesjes kunnen vullen?

Nieuws van de Stichting Freoneploech Mollebult
Op 22 september 2007 organiseert de Stichting Freoneploech Mollebult
uit Triemen een zeer afwisselend concert in de Hervormde kerk te Westergeest. Het concert wordt om 20.00 uur geopend door organist Bouke
Hoekstra uit Triemen. Daarna treden de brassband “de Bazuin” uit Westergeest /Triemen en de Friese popband Oerémis op. Oerémis bestaat
uit: Wim Douma Theo Douma, Eckhardt Dulfer, Ery Dam en Zwaanette
Dijkstra. De band speelt rock, rhytm en blues en ballades met zeer afwisselende muziekinstrumenten(www.oeremis.nl)
De entree is €7,50 per persoon en de kaarten zijn te bestellen bij Sjoerd
en Tietie Keizer in Triemen, te bereiken onder telefoonnummer 0511442812 (www.mollebult.nl)
De kerkleden willen wij als eerste in de gelegenheid stellen kaarten te
bestellen, omdat wij een hoge opkomst verwachten en op = op.
Inlichtingen bij Sjoerd en Tietie Keizer in Triemen 0511-442812 of
stk@chello.nl
HERINNERINGEN (uit de oude doos) afl. XX
Onderduiken
Pinkstermaandag 1942 reed ik met mijn neef Jan (Geales) over de
‘Boppewei’ tussen Veenwouden en Zwaagwesteinde, waar destijds een
klein woonwagenkampje was en daar stonden een paar meisjes te praten met de bewoners van de enigste woonwagen die er toen stond. Toen
we er langs reden meenden we aan het gedrag van de meisjes te merken dat ze wel in waren voor een praatje en we reden terug.
Even later reden we met z’n vieren druk pratend richting Zwaagwesteinde. Het meisje waar Jan naast reed (haar naam weet ik niet meer) woonde in Zwaagwesteinde en Sjoeke, zo heette het andere meisje, woonde
een eindje verder, in Twijzelerheide.
Ze was niet knap maar wel een aantrekkelijk, leuk en vlot type, haar ouders waren, naar later bleek, nogal Gereformeerd en zij zelf ook, toch
klikte het meteen en ik ben er een hele tijd blijven komen.

Er hing er bij haar thuis altijd een ontspannen en gezellige sfeer, ze had
nog twee zusters en drie broers en ik werd behandeld als één van hen.
Ze woonden in een klein boerderijtje met een stukje land erachter, waar
ze een grote groentetuin van hadden gemaakt. waarvan de groente gedeeltelijk aan de veiling werd geleverd en deels aan huis verkocht. Verder handelde haar vader en haar oudste broer in van alles en nog wat,
voornamelijk in textiel en later heb ik nog verschillende dingen bij hem
kunnen kopen.
Eind mei 1942 op een vrijdag werd mijn vader gewaarschuwd door de
gemeentebode dat er een oproep voor mij op het Gemeentehuis van Kollum lag om voor de Duitsers te komen werken (hij zou de betreffende
oproep vasthouden tot maandag) en daar mijn vader die beurs-vaarderij
al lang zat was, zijn we maandagmorgen met de hele familie
((vader, moeder, Tjalling, (de tweeling, Anko en Elly) en ikzelf)), met beide schepen weggevaren en ondergedoken in Blokzijl. Zelf was ik niet zo
enthousiast, natuurlijk met het oog op Sjoeke, maar had weinig in te
brengen en bovendien lokte me een werkkring in Duitsland ook niet.
De reis erheen ging midden door Friesland, bij Ossenzijl door de sluis en
dan door de Weerribben en langs de Wetering. Het water was daar toen
nog zo helder, dat het net leek alsof we over glas gleden, we konden de
vissen tussen de waterplanten zien zwemmen en de torren over de bodem.
In Blokzijl konden we het woonschip afmeren in de stadsgracht aan een
weiland van boer Lok, aan de zuidkant van de stad, even voorbij het
kerkhof maar dan aan de andere kant van de gracht. We lagen daar met
nog een stuk of vijf woonschepen.
Werk aan de winkel
Binnen een paar dagen waren we met het werkschip aan de slag (voor
de fa. Daalders), door de basaltblokken en keien van de zinkers achter
de drooggevallen zeedijk weg te halen en ze de polder in te brengen
waar ze werden fijn geklopt en voor de weg verharding gebruikt.

Ze hadden net die winter en voorjaar de Noord Oost Polder drooggemalen.
Het was ontzettend zwaar werk, vooral in het begin, maar na verloop van
tijd kreeg je er handigheid in om de keien en basaltblokken op de kruiwagen te krijgen. Ik kon tenslotte precies schatten of ik een bepaalde steen
zou kunnen tillen of niet, aan de vorm en grootte maar vooral ook aan de
kleur en dan moest je natuurlijk nog het punt bepalen waar je hem beet
moest pakken om hem in balans te krijgen.
In de polder werden we gelost door een schip met een zelflosser, de eigenaar (Siebesma) was ook al weer een bekende van mijn vader. Het
lossen vergde wel veel handigheid om nergens je vingers tussen te krijgen, op zijn minst waren ze dan ontveld, op zijn ergst was je ze kwijt. Gelukkig is het bij wat ontvellingen gebleven en deed ik dit liever dan het
laden.
Later hebben we nog van alles vervoerd voor de genoemde firma, o.a.
puin uit Rotterdam en hoogovenslakken uit IJmuiden die met grote Rijnaken aangevoerd werden in Urk en door ons en een paar andere schepen verder de polder in werd gebracht en bijna altijd in aangenomen
werk. We verdienden in de zomer soms wel drie tot vier weeklonen in
één week (normaal ƒ 45,-- en wij per man geregeld ƒ135,– of meer).
Werkdagen van 16 uur waren in de zomer dan ook meer regel dan uitzondering. We maakten in die tijd dan ook vaak 88 uren in één week.
Oom Jakob uit Oostermeer is nog een tijd bij ons ondergedoken geweest
en werkte toen ook mee. Je werd er wel kerel van al merkte ik daar zelf
niet veel van, door het tillen met basaltblokken en keistenen van diverse
grootte en gewicht, werden je spieren tot het uiterste getraind.
Vakantie perikelen
In de zomervakantie van 1942 viel me dat voor het eerst een keer op, ik
had toen nog verkering met Sjoeke en ik logeerde toen bij haar thuis. We
gingen een dagje naar Paterswolde, eerst met de trein naar Groningen
en toen verder met de trekschuit naar Paterswolde. Daar aangekomen
zagen we een stuk of wat potige boerenjongens met een trekstang met
meetklok in de weer en ze trokken maximaal 140 kilo.

Ik had ook wel zin om zelf eens te zien wat ik er van terecht bracht. Toen
ze dan ook weg waren heb ik mijn krachten eens op het ding uitgeprobeerd en .... trok tot mijn stomme verbazing 170 kilo.
We hebben toen een zeilboot gehuurd, een 30 m² BM, de enigste die er
nog lag, de kleinere waren op dat moment allemaal verhuurd. Van mijn
leven had ik nog nooit in een echte zeilboot gevaren en dan nog wel een
met zo’n enorme lap zeil. Als jongen wel vaak met onze roeischouw en
een klein stukje zeil van enkele vierkante meters, maar dan wel alleen
met stormweer.
We hadden een half uurtje rondgezeild en Sjoeke vond er niet veel aan,
en dan dat gecommandeer om de fokkenschoot door te halen enz. We
zijn toen bij een eilandje gaan liggen en op een gegeven moment merkten we dat er niemand meer op het water was en ik had als schipper niet
eens gemerkt dat er een zwaar onweer onderweg was, ik was zeker
even afgeleid.
We hadden het zeil en de fok laten staan, met de kop van de boot in de
wind. We gingen van wal en begonnen in de richting van de steiger te
drijven, ruim een kilometer verderop, want er was bijna geen wind. Toen
zag ik ineens dat er een flinke storm op het land bezig was, die het water
op kwam, ik zei tegen Sjoeke dat ze plat op de bodem moest gaan liggen. Een paar seconden later plofte de wind in het grootzeil (ik liet de fok
gewoon klapperen) en ik had de grootste moeite om de zaak overeind te
houden.
We stoven vooruit op weg naar de steiger, en lagen soms bijna op één
kant bij de harde vlagen, de regen viel bij bakken uit de lucht, de havenmeester stond doodsangsten uit toen we op de steigers afstormden en
schreeuwde dat we naar open water moesten gaan en hem daar
desnoods maar laten kapseizen. Daar had ik geen zin in met al die felle
bliksem stralen en manoeuvreren had ik wel geleerd met de roeischouw
in de storm. Vlak bij de steiger draaide ik op het juiste moment de kop in
de wind en door verlijering kwamen we precies uit waar we moesten zijn
aan de steiger. De havenmeester sprong op het voordek en met de landvast weer op de steiger.

Toen was het natuurlijk wel zaak om het zeil en de fok zo snel mogelijk
naar beneden te halen, maar de havenmeester kwam me al gauw helpen
de grote lappen in veiligheid te stellen.
Sjoeke had de hele tijd op de buikdenning gelegen waar ik ze gedeponeerd had om de handen vrij te hebben, maar vooral ook omdat ik wou
voorkomen dat ze een klap van de giek zou krijgen, ze had geen droge
draad meer aan het lijf evenmin als ik. Vanwege de goede afloop hoefde
ik de havenmeester niet eens huur te betalen, zo blij was hij denk ik, dat
de boot niet aan barrels was gegaan. Hij maakte me zelfs een complimentje, hij had eens moeten weten.
In het hotel hebben we het meeste water wat uit onze kleren gewrongen
en ons wat op geknapt en lieten het verder maar aan de natuur over om
ons weer op te drogen, we waren jong en konden wel een stootje verdragen.
Sjoeke is toen ook nog een keer in Blokzijl geweest, toen mijn oudste
broer Jan trouwde, een maand later was het definitief gebeurd, niet onbegrijpelijk als je bedenkt dat we zo’n honderd kilometer van elkaar gescheiden leefden. En met de schaarse vervoersmogelijkheden van toen
en een oude heer, die zijn geld liever ergens anders aan spendeerde
dan aan reisgeld voor zijn zoon, maakten dat maar één contact in de
maand mogelijk was.
2 oktober 1942 is Jan met Nel Waterlander getrouwd, wat ik me er nog
het best van kan herinneren is de soep die deze dag werd geserveerd en
waar de vrouwen zich helemaal in uitgeleefd hadden. Hij was dan ook
verrukkelijk en als dank hebben we, Jitze (Nel haar broer) en ik, toen het
bruidsbed met het zaad van het fluitenkruid (lijkt net op oorwormen met
een schaar op één eind, waarmee ze muurvast in het weefsel gaan haken) bestrooid en moest het bruidspaar die nacht eerst het bed verschonen voor ze er op konden slapen. Als straf mocht ik later een hele middag bij de waslijn staan te plukken om die krengen er allemaal weer uit te
halen.
Geale

Út ús ferline
Jan Roelofs, de pake fan myn pake Ybele.
Jan Roelofs, berne yn Westergeast op 12 oktober 1852, wie
in soan fan arbeider Roelof Alles Steenstra en Ytje Jeens
Steenstra (famkesnamme Van der Schaaf). Wemeltje kaam op 19 april
1858 op dizze wrâld as famke fan Jan Minnes Dijkstra, in doe 30 jierrige
boerefeint yn 'e omkriten fan Mitselwier, en de like âlde Grietje Jochems
Algra.
Doe't Jan Roelofs 25 jier wie, troude hy yn
Mitselwier op 03 jannewaris 1878 mei de
doe 19 jierrige tsjinstfaam Wemeltje. Hjirre
njonken in foto fan Jan Roelofs en
Wemeltje. Under de houliksakte hawwe de
tsjûgen, de beide âlderpearen en
Wemeltje harren hantekening set. De akte
slút mei de wurden:
"..., verklarende de jonggehuwde man op
onze aanvrage geen schrijven te hebben
geleerd".
Nei nog yn Eastrum wenne te hawwen op
in boat, kaam it gesin nei Kollumerlân om
harren mei in boat yn de Aldwâldmer
Aldsyl ta wenjen te setten. Jan Roelof sil
der yn 'e omkriten fan Aldwâld mei Alde
Maaie wurk krigen ha, want hja wurde op 13 maaie 1886 ynskreaun yn 'e
registers fan Kollumerlân.
Njoggen moannen letter seach soan Minne syn earste libbensljocht. Yn
in huske! Want Jan Roelofs moat goed foldien ha by boer Hoekstra.
Dizze boer buorke yn in kop-hals-romppleats op it plak wer 't no de
Amerikaanske pleats stiet.
Jan Roelofs moat sa best foldien ha, dat er fan Hoekstra in wier hús
oanbean krigen hat oan 'e Wâldyk ûnder Aldwâld. San 'n bytsje tsjin de
pleats oer. En foar in gesin dat op in boat wenje moast, hat dat in hiele
ferbettering west. It wie net sa 'n grut hús, ma hja koene no droech sliepe
...

Yn april 1905 krije se in brief fan heit Jan Minnes Dijkstra (sjoch oare
foto). Jan Minnes skriuwt: "Door deze letteren laaten wij U nog weten dat
wij nog gezond zijn. Al hoe wel dat het met mij zoms deeg op aan komp.
Ik heb er nu in geen week er niets van gevoeld. Maar verleden week heb
ik zoo en kram in de maag gehad. Dat ik zoo een half uur buiten kennis
heb geweest. (…) Wij zijn nu weer met maagkruiden begonen op sterke
drank. Het is wel duur maar ik geloof dat het mij wel goed doet. (…) En
hoe gaat het nog met U kinders. Mag u nog aardig verkeeren in u nieuwe
wooning".
Op 6 juni 1918 komt lânwurker Jan Roelofs Steenstra te ferstjerren, 65
jier âld. Syn frou Wemeltje, in ienfâldich leauwende frou, moat nog
meimeitsje dat 'e Dútsers ús lânsgrinzen fertraapje en op 10 maaie ek
foar ús Heitelân de Twadde Wrâldkriich begjinne. Hja komt, 84 jier âld,
op 17 juni 1942 yn Westergeast te ferstjerren.
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