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Beste dorpsgenoten,
Wanneer u deze uitgave van de Foestrumer onder
ogen krijgt is het bijna eind september. De herfst is
begonnen op de kalender, en of die echt is begonnen
weet ik bij het schrijven van dit stukje nog niet. Het
is nu stralend nazomerweer en ongewoon warm na een periode van
veel zeg maar gerust heel veel regen.
Veel regen hebben we ook tijdens het begin van het dorpsfeest
ervaren doch de zaterdag maakte weer veel goed, doch over het
verdere verloop van het dorpsfeest zal een uitgebreid verslag worden
gedaan in deze uitgave van de Foestrumer, evenals natuurlijk al het
andere wat er is gebeurd de afgelopen periode en natuurlijk wat er op
het programma staat voor de komende periode.
Verder willen we onze adverteerders cq. sponsors nogmaals bedanken
voor hun steun aan de Foestrumer, want zonder hun financiële steun
kan de dorpskrant niet bestaan en mochten er nog verenigingen zijn
die zich geroepen voelen om een bijdrage te storten, dan zouden we
dit zeer op prijs stellen; ons bankrekeningnummer staat op pagina 2.
Meer bijzonderheden zijn er op dit moment niet te melden.
Rest ons ook nu weer u veel leesplezier toe te wensen met deze
uitgave van de Foestrumer

De Redactie

AGENDA
Oktober:
16

Oud papieractie “ De Bazuin”

November:
11
Sint Maarten
27
Intocht Sint Nicolaas
December:
18
Oud papieractie “ De Bazuin”

FAMILIEBERICHTEN
Geboren:
April:
6 Jorn Johan, zoon van Adriaan en Saskia Schotanus
Augustus:
13 Steven Merlon, zoon van Dervin en Linda Rofel
Overleden:
Augustus:
14 Trijntje Nicolai, 76 jaar

Van de Feestcommissie
Op 15 mensen na door iedereen alweer vergeten is de fietstocht die
10 juli verreden werd. In een periode waar het tussen de buien door
soms droog was, viel de animo voor deze buitensport iets tegen,
waardoor er overwogen wordt een alternatief hiervoor te zoeken. De
feestcommissie heeft zelf een voorstel, maar we horen ook graag
vanuit het dorp waar behoefte aan is. Laten we echter niet te ver
vooruit lopen op de zaken en nog even nagenieten van een zeer
geslaagd dorpsfeest en wielerronde.
Geslaagd Dorpsfeest in Westergeest
Het was eind augustus weer reuze gezellig in “Foestrum”. Iedereen
had zijn best gedaan om de straten en tuinen zo mooi mogelijk te
versieren. De bewoners van de Flaaksikker deden er nog een schepje
boven op. Zij hadden als thema “Europa“, waarbij in alle tuinen van
de buurt een land werd uitgebeeld. Zo werd bijvoorbeeld Engeland
uitgebeeld als “Schone Schijn“, met in de hoofdrol Richard en
Hyacinth en Ierland als “Murphy’s Pub”, met een terras in Ierse stijl.
Tijdens het jureren werd het nationale drankje van ieder land
gepresenteerd, dus u kunt wel nagaan dat de jury wel even bezig was.
Deze straat had overigens de eerste prijs met de straatversiering.
De donderdagavond werd gevuld met een optreden van Teake v/d
Meer en Griet Wiersma.
Dit geweldige duo wist het publiek prima te vermaken.
Even werd gedacht dat de hele optocht vrijdagmorgen in het water
zou vallen, maar om een uur of elf was het eindelijk een beetje droog
en heeft de Feest Commissie besloten van start te gaan. Er deden maar
liefst 21 versierde wagens mee en diverse versierde fietsen uit
Westergeest en de Triemen. Het thema van dit jaar was “ Landen en
Cultuur”. Winnaar van de buurtwagens werd, de Eelke Meinertswei
zuid met “Groenland“. Winnaar van de Jeugdwagens werd de
“Flower power“ van Anja, Hanneke, Janke, Roelie en Geertje.
Vrijdag middag waren er spelletjes in de tent voor de kinderen van de
basisschool. Voor de allerkleinsten was er een springkussen
aanwezig. Het was een zeer geslaagde middag.

Karin Bloemen schitterde ’s avonds op het podium met het nummer
“Zuid Afrika” . Dit nummer werd geplaybackt door Hielkje. Zij
vertegenwoordigde de Woarven, die winnaar werd van de
stratenplaybackshow welke verzorgd werd door Op en Top
Entertainment. Het was een lastige opgave voor de jury want de
optredens waren van zeer goede kwaliteit. Later op de avond was het
swingen geblazen met de discotheek van Op en Top Entertainment.
Zaterdagmiddag kwamen de buurten in actie tijdens de
buurtenmeerkamp. Dit werd een spannende strijd die uiteindelijk
werd gewonnen door Eelke Meinertswei Noord. Buurtkampioen
2004 werd de Woarven die gemiddeld het best uit de bus kwam.
’s Avonds was er een spetterend optreden van de top 100 band
”LAYS” . Kortom we kunnen terugblikken op een succesvol
dorpsfeest.
Uitslagen:
Wagens
1e Groenland
2e Europa
3e Aardappeleters
e.v. Legoland
Jeugdwagens
1e Flower Power
2e Country Salon
3e Plopseland
Fietsen en pony’s
1e Baukje
2e Gerrit-Wieger
3e Loes (Holland Fiets)

Tuinen
1e Bedoeïenentent
2e Rusland
3e Roemenië
e.v. H. de Bruin Keatlingwier
Straten
1e Flaaksikker (Europa)
2e Brede Ikker (Egypte)
3e Bareld Beima (Frankrijk)
e.v. Woarven

e.v. = eervolle vermelding

Play back show
1e Woarven
2e Brede Ikker
3e Kalkhuswei

Totaal
1e Woarven
2e Eelke Meinertswei Noord
3e Bareld Bijma

Meerkamp
1e Eelke Meinertswei Noord
2e Bumawei
3e Bareld Bijma

Tijdens het feest zijn er loten verkocht. Er zijn nog een aantal
prijzen niet afgehaald. Mocht u nog in het bezit zijn van de loten,
dan volgt hier nogmaals de uitslag:
Geel: 21-42-99-100-189-251-282-286-361-511-607-614-766-805830-916-929.
Rose: 92-94-102-206-223-304-621-710-717-841-948
De prijzen zijn af te halen bij Annie Brouwer, Bareld Bijmastrjitte
11, tel 445201
Wielerronde
Op 8 september is de “ Acht van Westergeest” weer verreden.
Ondanks de concurrentie van de voetbalinterland NederlandTsjechië, was het deelnemersveld voor het criterium de “ Acht van
Westergeest” niet alleen groot, maar kwalitatief ook van een
uitstekend gehalte.De ronde door het dorp bood daarnaast veel strijd,
met lange tijd een duo, dat de koers bepaalde. De finale was echter
bijzonder boeiend. Een eindstrijd waarin Sierk Jan de Haan te veel
risico nam. De Dokkumer, deel uitmakend van een kopgroep van
acht renners, ging onderuit en nam in zijn val Wiebe Smit uit
Zwagerbosch mee. Hierdoor verloor laatstgenoemde coureur uitzicht
op zijn eerste podiumplek. De droom werd wreed verstoord. Dat een
aantal renners de voorkeur gaf aan het voetbal, bleek uit het grote
aantal afmeldingen, maar ook waren er diverse bijschrijvingen, zoals
die van Roel de Vries.Een bijschrijving waar hij absoluut geen spijt

van zal hebben gekregen, want hij was het die uiteindelijk de “ Acht
van Westergeest” op zijn naam schreef. Het criterium van
Westergeest is een zwaar rondje, dat vooral veel bochten kent
waardoor de renners steeds moeten aanzetten.
De uitslag was: 1. Roel de Vries, Groningen. 2. Lambertus
Koopmans, Bolsward. 3. Bart Beima, Hurdegaryp. 4. Jeremy
Raymond, Nieuw Zeeland. 5. Herman Steensma, Surhuisterveen.
6.Jasper Nijkamp, Zwolle. 7. Fulco van Gullik, Baarle Nassau.
8.Johan Dalstra, Buitenpost. 9. Aloys van duuren, Hoogeveen.
10.Wim Stroetinga, Oldeberkoop.11. Nathan Lootsma, Leeuwarden.
12. Arjen Stroetinga, Oldeberkoop. 13. Tim Hiemstra, Drachten.
NIEUWS VAN VOETBALVERENIGING WTOC
De vakantie zit er weer op en er wordt al weer druk
gevoetbald bij WTOC.
De beker competitie is voor het grootste gedeelte
gespeeld. Sommige teams zijn al uitgeschakeld, anderen gaan door
naar de volgende ronde.
Op 4 september is voor alle teams de competitie weer begonnen.
Hadden we vorig jaar problemen met de droogte van de velden, nu
was het de enorme regenval, die ons parten heeft gespeeld. Tijdens de
wedstrijd van het regioteam tegen AZ viel de regen met bakken uit de
lucht. Dat was erg jammer. We hebben daardoor minder bezoekers
gehad, dan wanneer het stralend weer was geweest.
De wedstrijd is in de tweede helft gestaakt door het onweer.
De velden zijn nu allemaal weer bruikbaar, ook al zitten er nog heel
wat kale plekken in het B-veld.

BEKERCOMPETITIE:
WTOC 1:
WTOC 1 is uitgeschakeld, door gelijk te spelen tegen Grootegast (11) , te verliezen van GSVV (2-1) en een winst op Ropta Boys (6-1)
WTOC 2:
Het spande er nog even om. Bijna waren ze door naar de tweede

ronde. Dan had tegen Buitenpost 2 gewonnen moeten worden, maar
deze wedstrijd is verloren met 3-2.
Tegen Kollum werd verloren met 3-2, tegen Kootstertille met 8-3
gewonnen.
WTOC Dames 1:
De wedstrijd tegen de Lauwers werd met 9-0 gewonnen, tegen
Zeester (1-1) en tegen GSVV 4-0 . Door een beter doelsaldo is
Zeester door naar de volgende ronde.
WTOC B:
Tegen Zevenhuizen werd gewonnen met 4-1, tegen Friese Boys
gewonnen met 5-3, tegen V en V verloren met 4-2
WTOC C:
De wedstrijd tegen VVT werd gewonnen met 1-0, tegen Friese Boys
gewonnen met maar liefst 11-1
En tegen Drogeham gewonnen met 4-1.
Alle drie wedstrijden zijn gewonnen, dus gaat dit team door naar de
volgende ronde. Gefeliciteerd!
WTOC D:
Van Friese Boys werd verloren met 5-3, tegen Buitenpost gewonnen
met 6-2. De wedstrijd tegen Kootstertille moet nog gespeeld worden.
WTOC E1:
Tegen Friese Boys werd maar liefst gewonnen met 20-0. Tegen
Veenwouden werd gewonnen met 7-4. Er volgt nog een wedstrijd
tegen Kollum. Er bestaat dus nog een kans om door te gaan naar de
tweede ronde
WTOC F1:
Tegen Friese Boys werd gewonnen met 6-1, tegen GSVV werd ook
gewonnen met 6-1.
WTOC MC1:
Deze wedstrijd is afgelast.

Omdat er nog maar weinig competitie-wedstrijden gespeeld zijn en
er dus weinig nieuws is over de gespeelde wedstrijden, stel ik de
spelers van Westergeest van de verschillende teams aan u voor:
WTOC 1: Jaap L. Adema, Klaas Adema, Gosse Hoekstra, Tjeerd
van der Land, Gosse Tjalsma.
WTOC 2: Jaap D.Adema, Niek van der Veen,
WTOC 3: Piet Bruinsma
WTOC DA1:Janke Liesbeth van der Veen
WTOC DA2: Esther Oomens, Antsje Tjalsma
WTOC B1: Heine van Assen, Molle- Oebele Bethlehem, Heine de
Bruin, Rene Kempenaar, Jan Steenstra, Jacob van der Velde
WTOC C1:Jacob Jan Bijlstra, Abele de Jong,Lyron Lenstra, Peter
Jan Loonstra,
WTOC D1: Tjibbe Jan van Assen, Sipke bijlstra, Tedo de Bruin,
Erik Bruinsma, Piebe Germ Pompstra
WTOC E1: Jaap de Bruin, Mark Bruinsma, Tim Dijkstra, Rudmer
Loonstra, Bartel Nicolai, Jelle Pompstra,
WTOC E2: geen spelers uit Westergeest
WTOC F1: Jelmer Bremer, Riemer Dirk Bijlstra, R.Leegstra.
A.Postma
WTOC F2: Anne Mient de Haan
WTOC MC :Martha van Assen, Esme Lenstra, Sybrechtsje Rekker,
Froukje van der Velde
WTOC MP: Tineke Brouwer, Corrie Bijlstra, Janna Dijkstra, Alie de
Jong, Martha Nicolai
Website:
Wanneer u beschikt over een internetverbinding, dan kunt u het
programma en uitslagen en afgelastingen zien op onze website:
wtoc.westergeest.net.
We proberen iedere afgelasting/ wijziging of uitslag er zo spoedig
mogelijk op te zetten, zodat u meteen op de hoogte kunt zijn.

Nieuws van gymnastiekvereniging SVS Oudwoude,
Westergeest en Triemen

Vlak voor de vakantie waren de
toestelkampioenschappen in Ureterp. Hierbij werd Aafke Steringa uit
Oudwoude kampioen op de balk. Dit betekende dus een geweldige
afsluiting van het vorige seizoen.
Na een welverdiende vakantie is nu het nieuwe seizoen weer
aangebroken.
Voor de kleutergymnastiek is een nieuwe leidster gevonden. Haar
naam is Annie Wijngaarden en zij komt uit Veenwouden.
Hennie en Jetty Huisman blijven de andere groepen trainen.
De lesuren zijn iets gewijzigd, dus de tijden uit de vorige Foestrumer
kloppen niet helemaal meer. Wie belangstelling heeft om een keer mee
te draaien of gewoon op gymnastiek te komen kan contact opnemen
met Jannie Cnossen (tel.408315)
De eerste wedstrijden die gepland zijn, zijn de groepsspringwedstrijden. Bij groepsspringen wordt de trampoline, springplank en
kast gebruikt. Het is hierbij de bedoeling dat de turners/turnsters als
uniforme groep springen. Hier wordt nu dus al volop voor geoefend. In
de volgende Foestrumer hopen wij u de uitslagen te kunnen geven.
Verder is er op dit moment nog niet zoveel te melden.
Een sportieve groet van gymnastiekvereniging SVS.
NIEUWS VAN DORPSBELANG
Woningbouw
Het vlot niet erg met de aankoop van bouwgrond door de gemeente.
Het bestuur van dorpsbelang wil om druk op de gemeente uit te
oefenen graag namen van mensen, die eventueel een woning willen
bouwen. Dorpsbelang kiest er voor om geen projectontwikkelaar toe te
laten.

Ljeppershiem
De gemeente is nog steeds in gesprek met gegadigden, die de
exploitatie ter hand willen nemen.
Trekweg/ Bunte Houn
De kruising Trekweg/ Bunte Houn wordt volgens de provincie
veiliger gemaakt. De kruising wordt verkleind en de overstekende
fietsers krijgen voorrang. Dorpsbelang is van mening, dat met de
kruising E.Meinertswei/ Simmerwei hetzelfde moet gebeuren. De
gemeente zal benaderd worden.
Vernieling bankje Keatlingwier
Deze zomer is het picknick-bankje bij de brug van Keatlingwier door
vandalen in brand gestoken. Gelukkig is er door de gemeente op korte
termijn weer een nieuwe picknicktafel geplaatst.
Geboortebos
Een vrijwilliger heeft het onkruid, dat rondom de bomen woekerde,
verwijderd.
Het bestuur wil langs deze weg hun dank hiervoor betuigen.
Doelnetten
De jeugd van Westergeest kreeg van Plaatselijk belang doelnetten en
ballen aangeboden.

NIEUWS VAN
WATERSPORTVERENIGING ’T
SKIPJAGERSGAT

UITBREIDING JACHTHAVEN
De vernieuwde jachthaven is op 19 juni 2004, tegelijk met de viering
van het 25-jarig bestaan van de vereniging, feestelijk geopend.
De uitbreiding van 55 naar 105 ligplaatsen heeft twee jaar geduurd.
Op bijgaande luchtfoto is het eindresultaat te zien.
De wachtlijst die in de voorafgaande jaren is ontstaan is inmiddels
uiteraard
weggewerkt en er zijn weer ligplaatsen van diverse afmetingen
beschikbaar.
Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met één
van onderstaande
bestuursleden:
voorzitter Henderik van der Wal, tel: 443498 of 06-51433097
secretaris Johannes Haakma, tel: 423249
penningmeester Sape Schotanus, tel: 443791.

VACATURE HAVENMEESTER
In verband met het vertrek van de heer W. Poelstra als havenmeester
is het bestuur op zoek naar een opvolger.
Geïnteresseerden kunnen hierover contact opnemen met voorzitter
H. van der Wal, Brede Ikker 14 te Westergeest, tel. 0511 443498 of
06-51433097.
NIJS FAN DE TOANIEFERIENING “DE BÛNTE HOUN”
Toanielferiening "De Bûnte Houn" repetearret: It Frysk Toaniel
Stik KOMKOMMERTIID
Fertaling "Dikke van Dalen: kom.kom.mer.tijd (de ~ (m.)) periode in
de
zomer waarin er weinig nieuws is
Skriuwer: SLOTBOOM, Carl
Titel: Komkommertiid
Oersetter: Krist, A.
Omfang: Jûnfoljend
Oarspr. Titel: Komkommertijd
Dekor: ien dekor
Utjefte: 2003
Soart Stik: blijspul
Ynfierdatum: 06-01-2004
Doelgroep: folwoeksenentoaniel
Beskriuwing:
Mary hat in priis wûn en mei Gerrit, har man mei se nei in hotel op it
plattelân. De keamer njonken harres wurdt troch de pikolo, Frits,
tawiisd oan Marion, wylst Josefien, de hotelhâldster, dy krekt ferhierd
hat oan in jong stel. Tusken beide keamers is in doar dy't op slot sit,
mar Gerrit prutst krekt sa lang oant er him iepen hat en sa troch it
kaaisgat de buorfrou begnuve kin. Hy is der glêd mei oan, want de
buorfrou is syn minnares en hy wol sa gau mooglik nei hûs. Marion
fernimt de gnuvery en docht har ferhaal by pikolo Frits dy't har dan
treasket. Josefien betrapet harren en is poerrazend op Frits.

It fereale jonge stel sil op foto set wurde troch in sjoernaliste dy't in
reportaazje meitsje sil fan priiswinneres Mary. It komt
dan út dat de âlders fan Hans yn de oare keamer binne en dy witte
neat fan Claudia en Hans. In protte misbegripen en betizing, mar
alles komt goed.
It stik wurdt spile yn'e maartmoanne 2005.
Op dit stuit wurdt der al wer drok repetearre en mannich trien is al
wer litten. It liket in pracht stik te wurden. Letter mear nijs, we hâlde
jim op'e hichte.

NIEUWS VAN DE GYMNASTIEKVERENIGING “ WIJ
BLIJVEN FIT”
Veel nieuws is er niet te vertellen. Wel. Dat we dinsdag 21
september weer beginnen met de gymlessen na de zomervakantie.
We zijn er allemaal wel weer aan toe, want bewegen moet, anders
worden we stram en stijf. En het is altijd een gezellig uurtje.
Elk jaar proberen we langs deze weg om 55-plussers uit te nodigen
om op dinsdagmiddag van half vier tot half vijf een kijkje te nemen
in de Fokkema's Pleats . Kijken of meedoen, het kan allemaal en het
is het proberen waard. Doen!!
Dan willen we nog even terugkomen op het dorpsfeest hier in
Westergeest. Het was geweldig en de Foestrumer zal er wel vol van
staan en terecht.
Maar wij van de Woarven willen iedereen, die aan het succes van dit
feest heeft meegewerkt heel hartelijk bedanken voor hun inzet en het
resultaat.
De eerste prijs Het was grandioos. En het feest is voor ons nog niet
voorbij.
Zaterdag 11 september hebben we een barbecue voor alle bewoners,
dus leven in de brouwerij in de Woarven.

BAZUINKLANKEN
Veel te melden is er niet, omdat we nog maar een paar weken aan het
oefenen zijn. Als de plannen doorgaan, zullen we dit najaar weer naar
het Bondsconcours te Drachten. Daar moet flink voor geoefend
worden. Een drietal leerlingen: Janna Dijkstra, Marcel Dijkstra en
Martha Nicolai spelen nu de hele avond mee.
Nieuwe leden zijn hartelijk welkom !
Alleen op die manier kan een muziekvereniging blijven bestaan. In
een kleine gemeenschap als Triemen en Westergeest is dat extra
moeilijk.
Vandaar dat we blij zijn met enige versterking uit de omgeving.
Ondanks de ongebruikelijke dag werd er toch nog flink wat oud
papier opgehaald. Graag zien we het zo verpakt, dat het onderweg niet
weg kan waaien. Velen doen dit al.
Nu ook de laatsten nog. Het is vaak maar een kleinigheid. Helpt u
mee?
Tot wederhoren.
NOTULEN VAN DE VOORJAARSVERGADERING VAN DE
VOGELWACHT IN MAART 1948 onder voorzitterschap van
L.Huisman in het lokaal te Westergeest.
De voorzitter opende de vergadering met een hartelijk welkom aan
leden en afgevaardigden van de wacht van Oudwoude en Driesum en
sprak de wens uit, dat allen mochten meewerken tot het welsagen van
deze avond en het een goed jaar mocht zijn voor de wacht en voor de
te beschermen gevederde vrienden. Daarna werden de notulen van de
secretaris voorgelezen en onveranderd vastgesteld. Hierna volgde het
verslag van de penningmeester en van de financiële commissie, die de
boeken in orde had bevonden. Toen kwam aan de orde het winter
voederen van de vogels, waar onze Wacht nog geen actief deel aan
had genomen.
Verder werd besproken het vogelnieuws en een regeling voor het
veldwerk na sluitingsdatum van het eieren zoeken, wat onderling
geregeld werd.

Tetsje en Hepie
Toen werd het voorstel geopperd om eens een uitstap per schip te
doen met hengelsport. Waarover besloten werd om in de zomer
verdere stappen te doen.
Tussen thee met koek werd een verloting gehouden tot versterking
der kas.
Daarna sloot de voorzitter met een paslijk woord de vergadering.
D.de Vries
AAN TAFEL MET GREET EN MARTEN VAN DER
KRIEKE

Greet van der Krieke, 56 jaar, heeft met behulp van haar
echtgenoot Marten, 57 jaar, een boekje geschreven over het drama,
dat zich heeft afgespeeld in de tijd van de Spaanse griep, in het jaar
1918, op de Weerdebuorsterwei te Westergeest. Daarbij zijn in een
week tijd Jan en Anna Spriensma overleden. De 5 kinderen, die
alleen achterbleven in de leeftijd van 1 tot 6 jaar moesten
ondergebracht worden bij familie. De familie Spriensma woonde in
de boerderij, waar nu de familie Zwart woont.
Greet, is van beroep apothekersassistente in Amsterdam. Zij is op
latere leeftijd begonnen met schrijven. Het schrijven zit er al van
jongs af aan in, want ze schrijft iedere avond, ook al is het maar vijf
regeltjes, iets op over de gebeurtenissen van die dag. Drie jaar
geleden heeft ze haar eerste boekje uitgegeven. Ook is ze redactrice
van OpNieuw, de “Foestrumer” van de Nieuwmarkt te Amsterdam
.
Verder is Greet regelmatig te vinden op het Waterlooplein, waar ze
allerlei spulletjes verkoopt.
Marten is werkzaam bij het UWV in Amsterdam.
Marten is een kleinzoon van Jan en Anna. Zijn moeder Aukje was
een dochter van Jan en Anna Spriensma. Marten vertelt, dat zijn
moeder heel weinig heeft verteld over wat er vroeger gebeurd is.

Hij vermoedt dat die geschiedenis voor haar heel traumatisch was.
Marten is opgegroeid in Leiden en tot vorig jaar nog nooit in
Westergeest geweest.
Hij geeft aan dat hij zijn hart aan Friesland heeft verpand. Als hij uit
Amsterdam zou moeten verhuizen dan zou hij graag in Friesland
willen wonen.
Greet trof vorig jaar informatie op internet over de stamboom van
de familie Spriensma. Deze gaat terug tot ongeveer 1700. Daar
stonden 14 regels over het overlijden van Jan en Anna en over hun
doodgeboren tweeling. Hierdoor werd zij geïnspireerd om een
boekje over Jan en Anna te schrijven. Samen met haar echtgenoot is
zij er zich verder in gaan verdiepen en zij hebben uitvoerig met de
enige nog levende tante van Marten gesproken. Zij wist zich
gelukkig nog veel verhalen te herinneren over haar ouders.
Het is voor Marten en Greet een raadsel, hoe die besmetting van de
Spaanse griep heeft kunnen plaatsvinden op een zo geïsoleerde plek.
De mogelijke verklaring is, dat Jan de besmetting heeft opgelopen
op de paardenmarkt. Hij was namelijk een fervente
paardenliefhebber.
Greet heeft van dit verhaal een prachtig boekje gemaakt. Het eerste
exemplaar is op 11 september in café Foestrum aangeboden aan de
oudste zoon van Sijke. Sijke kon zelf in verband met ziekte niet
aanwezig zijn. Er waren een kleine 60 familieleden, neven en
nichten, naar Westergeest gekomen om de uitreiking bij te wonen.
Zij hebben de graven bij de kerk bezocht en ook de boerderij van
Douwe Zwart.
Wanneer u of uw familie zich nog iets van de familie Spriensma en
dit familiedrama kunt herinneren, dan houden Marten en Greet zich
aanbevolen.
Het telefoonnummer is 020-6256519. Het emailadres is:
vdkrieke@xs4all.nl
Nieuwsgierig geworden? Dit boekje kunt u kopen voor € 7,-- bij de
familie Wiersma, E. Meinertswei 11, Westergeest. Zo lang de
voorraad strekt, uit voorraad leverbaar.

begraffenisferiening De Laatste Eer 80 jier.
Fan't simmer ha ilk Bjinze Dijkstra frege om wat argyfstikken fan de
begraffenisferiening. Doe't ilk it ien en oare ynsjen mocht seach ilk al
rillegau dat de "Begravenisvereniging De laatste eer" dit jier 80 jier
bestjit. De feriening waard oprjochte mei it doel "door onderlinge

samenwerking te bevorderen, dat het stoffelijk overschot van de mens
geen onderwerp van winstbejag wordt".
Yn 1984, 60 jier nei de oprjochting, fersoarge de feriening de
begraffenis fan
Sieds Bosgraaf, 88 jier, berne 13 jannewaris
Andries Dijkstra, 91 jier, 20 jannewaris
Johannes Minnema, 80 jier, 25 april
Machiel Nieuwenhuis, 46 jier, 17 april

Klaas Banga, 80 jier, 07 april
Folkert Attema, 95 jier, 16 maaie
Minne Walstra, 79 jier, 17 maaie
Ruurd (?) van der Veen, 82 jier, 10 july
'juffrou' Pietje Bosgraaf, 91 jier, 26 septimber
Andre Zwart, 22 jier, 16 oktober
Ebele Dijkstra, 77 jier, 25 oktober
De Kollumer Krante hat nijsgjirrige stikken skreaun. Yn de krante fan 07
jannewaris 1914 stiet: "Er is verscheidene jaren geleden een tijd

geweest, dat Westergeest geen smid had, welke omstandigheden een'
rijmelende buitenman deden uitroepen:
Westergeest hat hoop noch treast
Klok noch bingel
Smid noch tingel
't Blijkt dus tevens, dat geneomd dorp destijds geene klok in den toren
had".

Of it ynstjoerde stik út 'e krante fan 17 jannewaris 1914. Boppe it stik
stiet "Oan 't fanke fen 'e Wâlddyk".
Wat hat 'em dêr oan de Wâlddyk ôfspile?:

Och ! Janke myn fanke !
Jo noed en gebear
Kaam wis it Centrale-Bestjûr op it sear.
Hja tochten:
"Wy mochten Der wol yn forsjen:
It moeit en begreat ús om ' ljeaf mûtel bern"
Mar búrman
syn praten Diich ek hwet er ta;
Fen 't ien komt it oare; 't Gjit faken al sa.
En nou dan
It ljocht op 'e pleats by jimm' is,
nou mien jo, sawier, det it tsjuster noch is !
Mar stek dan
jo oalje-flamben wer es oan:
dan sjoch jo ljeaf fanke 't forskil tige skoan!

Jo binne
- it spiit my - dat it sein wirde moat
net maklik ofreden: dat is mar sa wat!
Hwent, bûrman
sei jister: jo praet en geklei
wier tige bambearich oerdreaun, nei 't er sei.
Mar, famke,
myn lamke ! Jo kry wer jo sin:
Nou ' t net' fen it Kleaster dit opknappe kin.
Dan kry' jo
by jimmes in sé fen it ljocht:
- mar is it dan Sneins jo to joun op ' e smucht?

Ybele Steenstra y.steenstra@chello.nl

“EFKES IN STUKJE KUIERJE”
Op de foto : Jacob Bijlstra nabij het drielandenpunt van
Noorwegen/Finland/Zweden met rugzak van 25 à 30 kg.
Na het afronden van de studie aan de UT in Enschede en interesse
voor niet in exploitatie gebrachte tunnel complexen en oude
gebouwen kwam Jacob Bijlstra op het idee om alleen een lange tocht
met een tent op de rug te maken.
Het maken van een route schema en tijdsplanning voor een route
naar de Noordkaap was nodig, om daar voor de koude en slechte
weersomstandigheden aan te komen. Noodzakelijk was om vroeg in
het jaar op pad te gaan.
De start was op 5 februari 2004 van Westergeest.
Route uitgestippeld door Noord Nederland, Duitsland, Denemarken
en via een bootverbinding naar Gotenburg in Zweden. In Zweden
dwars over naar de Oostzeekant, omdat in dit gedeelte noordwaarts
dan geen sneeuw meer ligt.

Door Lapland richting Narvic in Noorwegen.
Vandaar richting drielandenpunt, Kautokeino, Alta naar de
Noordkaap.
Na een tocht van ca. 4700 km alleen te hebben gewandeld is hij
ongeveer een week voor op de planning. Op 5 september op de echte
en op 6 september op de toeristische Noordkaap aangekomen, na 214
dagen lopen.
REISVERSLAG POLEN –WESTERGEEST
( begin juni 2004)
Maandenlang zijn we druk bezig geweest met sorteren en eindelijk
hadden we alles op een rijtje. Pinkstermaandagmiddag hebben we de
bus geladen en weer overbeladen natuurlijk. Dinsdagochtend vier uur
’s morgens zijn we vertrokken.

De reis verliep vlot en bij de grens helemaal geen problemen meer.
Gauw de sleutel opgehaald, bus leeg en oververmoeid op bed. Twee
dagen lang zijn we druk bezig geweest. Beppe flat had er al over
gedroomd, dat we zouden komen. Toen hebben we de bus weer
geladen voor een ander dorpje, dat is 5 uren rijden, maar iedere
avond bellen we naar het thuisfront hoe het is en waar we zijn. Toen
kregen we te horen, dat Geert zijn moeder ernstig ziek was en dat het
niet goed kwam. We waren met zijn vieren binnen een tel er uit. We
gaan naar huis. We hebben alles maar dan ook alles achtergelaten.
Moniek en Radek hebben de kleding en levensmiddelen in arme
gezinnen gebracht. Ook de sponsors willen we bedanken voor het
vertrouwen. We hebben in die paar dagen heel wat enveloppen aan
arme gezinnen uit kunnen delen. Een moeder met een ongeneeslijke
ziekte hebben we een dikke bonus kunnen geven. Patricia huilde van
blijdschap of was het toch verdriet? Het deed ons ook vreselijk veel
pijn, maar nu kunnen ze even verder. Het maandloon is nog steeds €
125,- en er zijn velen werkloos.
En nu onze sponsors, waar we echt niet meer zonder kunnen, zo
duur is alles, maar iedere keer is het toch weer goed gekomen.
Ykje Bijker, fam. Bergsma, Minke Adema, R. de Jager, H.Loonstra,
H.Woelinga, L.Dijkstra, E. Sipkema, H. van der Wal, Sierd
Boersma, Marten en Anja Bijlsma, Toneelvereniging de Bunte
Houn, de Culturele Commissie allen te Westergeest.
Bouwbedrijf Pompstra Kollumerzwaag, Tjeerd en Janny Postma
Kollumerzwaag, SRV Groenewoud, Broeksterwoude, familie
Sonnema Heemstede, fam. Van der Linden en P.Reitsma, Triemen,
H.Kooistra Twijzelerheide, G.Postma Twijzelerheide, J.Postma
Zwagerbosch, fam. J. Kommerij Buitenpost.
Sponsors heel veel dank, jullie hebben samen het bedrag van €
1495,- ons in vertrouwen geschonken.
Namens Jappie en Annie, Geert en Griet, nogmaals hartelijk
bedankt

HERINNERINGEN (uit de oude doos) XII
‘Echte’ winters
Voor mijn gevoel waren de winters in die tijd ook veel meer echte
winters. Aangezien mijn vader in de winter niet kon varen, stond
hij vaak op het ijs met een ‘koek en zopie’, als de vaarten dicht
waren gevroren. Het was dan altijd bij de ‘Lange Brug’ een
gezellige boel met soms wel een stuk of tien verschillende tenten,
wat voor de tentbazen zelf de spoeling wel erg dun maakte
natuurlijk, al reden er soms wel een 300 mensen rond en dan de
nodige passanten.
Edzer en zwarte Rieke waren meestal ook van de partij en daar
herinner ik me nog een mooi voorval van, op een middag klonk er
vanuit hun tent een hoop geschreeuw en gegil en een grote
stoomwolk onttrok de tent bijna aan het gezicht. Wat was het geval,
ze hielden, in tegenstelling tot de anderen die het met
petroleumstellen deden, hun chocolademelk warm op een klein
hout gestookt gietijzeren potkacheltje wat dan meteen ook een
beetje warmte gaf in de tent.
Ze hadden het ding met zijn drie gietijzeren pootjes zo op het ijs
gezet en door de warmtegeleiding ervan was het mooi gelijkmatig
naar beneden gezakt in het ijs, tot de vuurpot op het ijs kwam te
rusten en alles in een versneld tempo door het ijs smolt. Het hele
geval verdween met ketel en al in de diepte, wat met een grote
stoomwolk gepaard ging en natuurlijk met de nodige hilariteit van
de overige ‘uitbaters’.
Langs de Trekweg liepen een stuk of twaalf telefoondraden op
palen en als het vroor dan zongen die draden, tussen elk stel palen
een andere melodie, ik heb er tijden met mijn oor tegen zo’n paal
naar staan luisteren, misschien in de hoop te kunnen verstaan wat er
allemaal werd gezegd. Het was net of ik luisterde naar een heel
mooie sprookjes wereld.
Vele jaren later, direct na de oorlog, pachtte mijn vader met
Tjalling Schotanus een stuk moerasland, aan het “Lykpaed”, van
Geert van der Schaaf en ze maakten daar een redelijk mooie
ijsbaan van met een dijkje er om heen, zodat het bij een lagere
waterstand volgepompt kon worden. Aangezien het de enige
ijsbaan in de hele omtrek was, reden er veel mensen zolang het ijs
op de vaarten nog niet vertrouwd was natuurlijk.

Het water van dat moerasland en van de omliggende landerijen
werd afgevoerd door een brede tochtsloot van " anderhalve
kilometer lang, zonder dammen erin naar de watermolen van Gert
Miekes de Vries aan de Zwagervaart.
Soms als de ijsdikte en andere omstandigheden ideaal waren
gingen we met een groepje jongens op een kluitje van het ene
einde van de tochtsloot naar het andere rijden en werd het water
onder het licht doorbuigende ijs opgedreven, wat met een hevig
gekraak en allemaal barsten in het ijs gepaard ging.
Het gaf ons een enorme kik en soms barste het water op het eind
met een knal door het ijs naar boven. De snelheid was ook heel
belangrijk, het water moest wel de tijd hebben om vooruit te
stromen.
Later haalden we die truck ook wel eens uit op de greppels van
een stuk ondergelopen land, wat lang niet zo gevaarlijk was omdat
er dan maar weinig water onder stond.
Vissen
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er dan maar weinig water onder stond.
Messchendorp, Anne Bokkes Dijkstra en ik) in vissen. Het was de
mooiste vis partij die ik me kan herinneren, er groeiden allerlei planten
in met allemaal kleine open plekken er tussen.
Het water was glashelder (het mestoverschot moest nog worden
uitgevonden) en we gooiden heel voorzichtig ons wormpje uit in die
open stukjes en als er vis zat, schoot de dobber meteen met een
noodgang onder het drijf kruid en als je dan snel ophaalde had je er of
een flinke baars of een mooie ruisvoorn aan hangen.
We hadden na een paar uur een net vol, wat daar verder mee is gebeurd
weet ik niet meer. De dwarssloten leverden soms wel de nodige
problemen op als ze wat al te breed waren en we moesten dan wel eens
een flink stuk omlopen, maar de meesten werden we wel de baas.
We waren er de hele middag mee bezig en niet alleen met vissen.
Want aan het andere eind van de tochtsloot, dus eigenlijk het begin,
stond een prachtige watermolen met een rieten dak en een kleine hut
ernaast. Daar aangekomen zijn we de uitlaat naar de poldervaart
ingekropen en door de valdeur op te lichten en er onderdoor te kruipen
kwamen we in de molen terecht. Het gaf wel een spannend gevoel in de
donkerte van de watergang, stel dat de molen ineens begon te draaien
en bovendien wisten we ook niet waar we zouden uitkomen.
We hebben de hele molen van onder tot boven bekeken en hadden
boven in de kop van de molen een prachtig uitzicht over de polder.
Later zijn we via dezelfde weg weer vertrokken en maar uitkijken of
Gert Miekes er niet aankwam. Om de boel te vernielen of stuk te
maken kwam gewoon niet eens in ons op, niet dat we zulke heilige
boontjes waren maar dat hoorde er in die tijd gewoon niet bij.
De opduwer

In het voorjaar van 1932 liet mijn vader bij Barkmeijer in Stroobos een
opduwer bouwen met de nieuwste Kromhout diesel van 12 pk, een
pracht machientje en mijn vader was er dan ook erg trots op. Hij
maakte een heel mooi geluid, als we aan kwamen varen keken de
mensen allemaal in de lucht in de veronderstelling dat er een vliegtuig
aan kwam vliegen.

Maar wat werd dat een afgang, bij het vertrek naar Drente ging het
met een bloedgang vergeleken bij anders en gingen we iedereen
voorbij, maar op de terugweg was er weinig van de trekkracht meer
over en was mijn vader blij dat hij Westergeest haalde. Dan kwam er
een monteur uit Amsterdam en werd de motor uit elkaar gehaald,
schoongemaakt en weer gemonteerd, dat ging zo een paar maanden
door en toen had mijn vader er schoon genoeg van. Het bleek dat de
diesel een nieuw ontwerp was met kleine kinderziektes, in dit geval
een brandstofpomp met problemen en daardoor slibde hij na twintig
tot dertig draaiuren helemaal dicht met roet.
Hij kon toen kiezen uit een 22 pk diesel (eenzelfde nieuw type, maar
wèl goed) of een conventionele 15 pk gloeikop. Hij moest voor elke
pk méér, ƒ 100,-- bijbetalen, maar hij was het vertrouwen in de
nieuwe diesels volledig kwijt en koos voor de 15 pk gloeikop, tot
groot verdriet van ons. Hij heeft er evenwel nooit spijt van gehad en
hem tot het einde van de zestiger jaren gebruikt als sleepbootje. Het
op gang brengen van de motor was altijd een heel karwei en hij heeft
hem vaak verwenst, maar als hij uiteindelijk liep maakte het apparaat
alles weer goed. Het is uiteindelijk verkocht naar Zwolle en ik heb
het daarna nooit weer gezien.
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Tennistoernooi T.C. Kollum - T.C. Foestrum
Op zaterdag 4 September j.l. was het een drukte van belang op de
tennisbanen van T.C.Foestrum.
Er waren acht senior-leden vanuit Kollum gekomen, om samen met
leden van T.C. Foestrum een dubbel-toernooi te spelen.
De meeste spelers uit Kollum kwamen op de fiets, zodat ze de
warming-up al hadden gehad ( ja,ja....).
Ook onze leden waren klaar, dus ging men om twee uur van start.
Er werd een half uur per wedstrijd gespeeld, in dubbel-spel.
Na de wedstrijd werd het aantal games genoteerd.
Er werd flink fanatiek gespeeld, ondanks het warme weer.
Het zonnetje zorgde ervoor dat vele spelers tamelijk " verhit "
raakten, maar gelukkig kon dit snel verholpen worden.
De catering was bijzonder goed geregeld, dus voor elk wat wils
na de wedstrijd.
De uitslag van de wedstrijden, was zeer verassend.
Al vier keer eerder werd een dergelijk toernooi georganiseerd en
steeds waren de kollumers ons voor in het aantal games.
Maar........... deze keer wonnen de leden van T.C. Foestrum,
te weten Wim Oosterhuis, Bearn Krol, Ulbe de Jong, Willem Keizer,
Durk Bijlstra, Jan Bijlstra, Oebele Bijlstra en Jurjen Sangers.
Omstreeks vijf uur waren de wedstrijden afgelopen, maar werd er nog
gezellig nagepraat onder het genot van een hapje en drankje..... en
niet te vergeten de talrijke moppen.

Moe maar voldaan stapten de Kollumers na de soep en broodjes
gehaktbal weer op de fiets richting Kollum.
We kunnen terugzien op een prachtige, sportieve tennismiddag!
Zeker weer voor herhaling vatbaar!!!
Namens de spelers.

Vervolg : De Tropenjaren van Bwana Skotanoessi
Eerst even weer een klein stukje herhalen van de vorige keer.
Dit is het verhaal van de tropenjaren van Joop en Mieke , zendelingen
te Afrika tijdens de woelige zestiger jaren. Skotanoessi is de Afrikaanse manier om Schotanus uit te spreken. Het verhaal begint met de
aankomst in Stanleyville, Kongo in 1959. Vanuit hun persoonlijk
geloof waren Joop en Mieke zeer gemotiveerd om de zending in te
gaan en er was bij de zending zeer grote behoefte aan onderwijzers .
Na de kweekschool, en een opleiding aan een zendingsschool in
Frankrijk, trouwden Joop en Mieke in 1956 en werden ze aangenomen door de Africa Inland Mission, om in Belgisch (later onafhankelijk) Kongo onderwijs te gaan geven. Joop volgde in 1958 de
koloniale cursus van een jaar in Brussel aan ‘de afdeling der onderwijzende missionarissen' tussen de fraters, paters, en nonnen, waardoor
zijn onderwijzers diploma gelijk gesteld werd met dat van een onderwijzer uit België. Zoon Tjalling Daniel was reeds in Bussum ter
wereld gekomen, Jan David volgde tijdens het verblijf in Brussel. Dit
eerste deel beschrijft aankomst en werk in Kongo, hierna worden de
onafhankelijkheid, de evacuatie naar Oeganda en werk in Kenia
beschreven.
Vervolg verhaal Tropenjaren
De staf van AIM in London had ons in de verzending van de goederen
vanuit Antwerpen naar Matadi geholpen. Van daaruit zouden de
spullen dan verzonden worden met de trein naar Leopoldville en dan
over de Kongorivier naar de Noord-Oost provincie van Kongo, maar
dat zou nog enkele weken duren. Dat betekende dat we heel erg
aangewezen waren op de hulp van onze Amerikaanse

medezendelingen. We hadden het niet beter kunnen treffen. We
werden van al het nodige voorzien. De huisbedienden kregen allerlei
instructies om ons het leven in een huis met rieten dak en lemen
vloeren te veraangenamen.
Om te voorkomen dat de mieren ons niet al te zeer lastig zouden
vallen werden de vloeren ingewreven met verdunde koeienmest, een
probaat middel om de mieren tegen te houden. We moesten toch ook
al wennen aan de lijfgeuren van de Afrikanen (dit bleek wederzijds),
dus dit kon er ook nog wel bij. Van de geuren en kleuren in de
natuur konden we niet genoeg krijgen. Bijna rondom het hele huis
bevond zich een grote veranda, waar ik binnen de kortste keren een
gedeelte van afschutte voor de kinderen om een eigen plekje te
hebben. De kinderen gingen graag crossen met een driewieler of
oude kinderwagen, soms wat te ver van huis. Toen ze een keer
werden teruggebracht schonken wij uit dankbaarheid enkele
Kongolese franken. Dat hebben we geweten, of beter gezegd, dat
hadden we beter niet kunnen doen. De kinderen waren soms nog
maar net van huis of ze werden door een frankenverzamelaar
gedwongen
weer terug te
keren. Och ja,
zodoende leert
men.

Tjalling Daniël:met z’n driewieler

Het werk
Na enige tijd kwamen onze kisten aan en toen konden we onze eigen
spullen gebruiken. Voorheen had ik wat ervaring in de bouw opgedaan. Daar had iemand mij geleerd dat je met acht bamboe stokjes in
de grond de dunne touwtjes over elkaar heen kon laten vallen en de
rechte hoek nauwkeurig kon bepalen. Allerlei kennis hier en daar zo
maar 'op de smalle weg' opgepikt bleek erg bruikbaar te zijn op het
zendingsveld. Deze kennis gebruikte ik bij het uitzetten van een
nieuw schoollokaal. Bwana Skotanoessi werd overal mee naar toe
genomen. Hij moest doordrenkt worden van het Afrikaanse leven.
Het begon met de dagelijkse bidstonden onder de mangoboom. Ook
de doopdiensten bij de rivier en de kerkdiensten op zondag mochten
natuurlijk niet gemist worden. Austin Paul was een kundig trompetspeler en elke keer als hij met verlof naar Amerika ging waren er
wel muziekkorpsen, die voor zichzelf nieuwe instrumenten hadden
aangeschaft en de oude bewaarden tot aan de verloftour van Austin
Paul. Hiermee was hij in Afrika begonnen om de Afrikaanse Christenen te leren spelen en zodra ze het onder de knie hadden mochten
ze de trompet als hun eigen beschouwen. Zij die het heel goed konden gaven dan ook weer les en zo vermenigvuldigde het zich eerst
bij de tientallen en na vele jaren bij de honderdtallen, zodat op elke
AIM post er een goede begeleiding was voor de samenkomsten.
In de kerkjes met lemen vloeren zou van een de blaasbalg van een
orgel en van de rest binnen de kortste keren niet veel overblijven
vanwege de vraatzuchtige mieren. Daarom was men wel aangewezen op de koperinstrumenten. Wat klonk dat geweldig. In de
openlucht wel kilometers ver. Bij honderden kwamen de mensen op
de samenkomsten af, zodat ze het evangelie konden horen. Op de
zendingspost stond een kerk waar 800 mensen in konden en dan
stonden, zaten en lagen er vaak nog net zoveel buiten me te luisteren
en te zingen. Behalve de muziek was de prediking door Austin Paul
in het Lingala (eigenlijk Bangala genoemd in die streek) overweldigend. Zou Bwana Skotanoessi ooit zover komen om in die taal zo
vlot te spreken?

Daar moest waarschijnlijk nog heel wat geduld voor opgebracht
worden (en mijn vermoeden bleek juist). Voor mijn werk moest ik
als 'directeur des écoles primaires' naast de grote school op de zendingspost ook nog toezicht houden op een dertigtal rimboeschooltjes
die zo nu en dan van nieuwe leien en griffels voorzien moesten
worden, want het aantal leerlingen nam zienderogen toe met de
komst van de Bwana uit Nederland. Bovendien probeerde ik de onderwijzers te helpen aan goed lesmateriaal op stencils. Het niveau
moest omhoog. Het lesgeven in Nederland kwam hier uitstekend van
pas. Behalve de eerste klas had ik in Nederland alle klassen van de
lagere school gehad. Met de koloniale cursus daarbij en al het Frans
van de laatste jaren voelde ik me wel aardig toegerust voor mijn
taak. Maar ik zou me toch nog helemaal op Bangala moeten toeleggen. Er ging geen gelegenheid voorbij of Mr. Paul nam me onder
vuur. Die onderwijzers die ik voor het schoolwerk moest bezoeken
waren tegelijk de evangelisten die hij voor het 'kerkewerk' op zocht.
Hun gebouwtje was in de week het schooltje en zondags het kerkje.
Ook was het 's nachts nog wel eens het plekje dat een ondeugende
veehoeder gebruikte om z'n schapen of geiten veiligheid te geven.
Mocht het de naam schooltje eigenlijk wel hebben? Het was vaak
een open ruimte met vier lemen muren en met een grasdak op bamboestokken. In deze ruimte dienden losse stenen als zitplaats. Als we
er naar toe reden zag je de scholieren ook wel eens lopen met een
steen op het hoofd. Mr. Paul maakte me duidelijk dat de betrokkene
de dag ervoor waarschijnlijk niet zo prettig had gezeten en een betere zetel had gevonden. De school op de zendingspost was er veel
beter aan toe. Die had lange planken om op en aan te zitten met echt
schrijfmateriaal. Daarom was de droom van de leergierige kinderen
van de rimboeschooltjes dan ook altijd dat ze na enkele jaren toegelaten zouden mogen worden in een hogere klas op de zendingspost.
De toelatingsexamens daarvoor was voor de rimboe onderwijzers/evangelisten een goede drijfveer om hun uiterste best te
doen. Mr. Paul liet in onze urenlange tochten naar de schooltjes
geen ogenblik voorbij gaan om al autorijdende mij te onderwijzen.
Alles in het Bangala: Dit is een boom. Dat is een hut. Tot in het
oneindige "Dit is….". Na drie maanden moesten we ons examen
doen. Ik zou een kwartier preken in de kerk voor honderden

nieuwsgierige (of hartbegerige) mensen en Mieke zou les geven aan
de leidsters van de zondagsschool. Onze examinator was (U raadt
het al) Mr. Paul. Hij beschouwde zichzelf als een goede leraar en hij
zou het niet hebben kunnen verdragen dat er ooit een van zijn studenten zou falen. Dus geslaagd. We hadden verder veel contact met
de andere zendingsposten. Na de dagelijkse bidstond werd dit
dagelijkse radiocontact in Aru mijn eerste activiteit. Onze zendapparatuur was in Amerika opgekocht op militaire dumpverkopingen en
was een overblijfsel van de apparatuur die oorspronkelijk bestemd
was voor het Russische leger. De handleiding was in het Engels en
Russisch. Aan ons in Aru werd via de radio meestal gevraagd om
boodschappen in Oeganda te doen voor de achterliggende gebieden.
Dat hebben we geweten.

Ons eerste volkswagenbusje

