AGENDA
September
22

Concert in de Herv. Kerk van freoneploech de Mollebult

November
14
15

Bestuursvergadering Plaatselijk belang
Ledenvergadering visclub “de Dobber”

Januari
14

Bestuursvergadering Plaatselijk belang

Maart
15
19

Playbackshow
Ledenvergadering Plaatselijk Belang

Geboren:
Juli
19
22
26

Jelly, dochter van Jan en Ymkje Hania
Riemkje, dochter van André en Tetsje van Kammen
Jouke Tymen, zoon van Sape en Saakje Schotanus

Augustus
14

Ylonka, dochter van Sjoerd en Frederika Kempenaar

Overleden:
Juli
22

Lammert Dijkstra, 78 jaar

Nieuws van de Culturele Commissie
Timmeren in Westergeest
Zaterdagmiddag 16 juni jl. organiseerde de Culturele Commissie een timmermiddag voor de jeugd.
Er werd druk getimmerd en gezaagd, met mooie bouwwerken als resultaat !!
Tijdens het bouwen kregen de kinderen van tijd tot tijd een lekkere versnapering.
Dit alles kwam mede tot stand door Bouwbedrijf Bijlstra !!
Voor veel foto’s kijk op www.westergeest.net
Cursus fotografie
Voor de cursus fotografie staan er nog een aantal mensen op de wachtlijst, die helaas de vorige cursus niet meer mee konden doen, maar om
dit najaar weer een cursus te organiseren, moeten er nog een aantal
mensen bij. Dus is er belangstelling voor, geef je dan zo spoedig mogelijk op bij Minke Adema ( tel 441485 ).
Om alvast te noteren en over na te denken: op 15 maart 2008 willen we
een playbackshow organiseren voor eerdere deelnemers van voorheen.
Zijn er mensen, die zeggen, dat lijkt ons wel leuk om dat na jaren nog
eens voor het voetlicht te brengen, neem dan contact op met Minke Adema ( tel: 441485)

Beste mensen,
De Freoneploech Mollebult organiseert op 22 september a.s. een zeer afwisselend concert in de Herv. Kerk van Westergeest. Om 20.00 uur begint organist
Bauke Hoekstra nummers te spelen van The Beatles. Daarna treden de brassband De Bazuin en de popgroep Oeremis, met onze eigen dokter Douma uit
Oudwoude, op. De kaarten kosten €7,50 per persoon en zijn te bestellen bij
Sjoerd en Tietie Keizer, telefoonnummer 0511-442812. Zie verder
www.mollebult.nl
Tot ziens op 22 september.
Met vriendelijke groet, Sjoerd Keizer

Fantastisch geslaagd Dorpsfeest

Het was weer reuze gezellig in “Foestrum” tijdens de feestweek op 23, 24 en 25 augustus. Iedereen had zijn best gedaan om de straten en tuinen zo mooi mogelijk te versieren. De bewoners van “it Kalkhús” deden er nog een schepje bovenop. Zij hadden als
thema “spultsjes út Beppes tiid” en hadden een gezellig sfeertje gecreeerd op de buurt tijdens het jureren. Iedereen was gekleed in de stijl die
bij die tijd hoorde en de kinderen deden spelletjes als hinkelen en hoepelen. Deze straat had dan ook de eerste prijs met de straatversiering. De
1e prijs voor de mooiste tuin werd gewonnen door mevrouw R. Bergsma
aan de Bareld Bijmastrjitte 5.
De donderdagavond werd verzorgd door toneelvereniging “de Bonte
Hûn”. Met de eenakter “de Kat en it spek” wisten ze het publiek zeer te
vermaken. Na afloop kon iedereen lekker swingen met de discotheek
van dj Wilfred.
Vrijdagmorgen ging de optocht van start. De opkomst was geweldig! De
Jury had een zware klus om de prijzen te verdelen. Het thema was
“Sport en Spel”. Winnaar van de categorie buurtwagens werd “ Pokeren”
van de Eelke Meinertswei zuid. Eerste prijs van de categorie jeugd en
overig ging naar “Biertransport”van de jeugd van “het Hokje”. Van de categorie fietsen, paarden e.d. ging de eerste prijs naar “Moordspel” van
Franka en Eline.
’s Middags was er een buurtenmeerkamp. Met soms hilarische spelletjes
wisten de deelnemers de toeschouwers zeer te vermaken. Er kan er
maar één de beste zijn en dat was het team van de Van Teyenswei.
Tennisster McEnroe kwam ’s avonds nog even langs om voor ït Kalkhús
“the ball is out” te playbacken op de buurtenplaybackshow. Samen met
zijn tegenstander, de ballenjongen- en meisje en de scheidsrechter. De
jury was er diep van onder de indruk. Zij kregen hiervoor een daverend
applaus en eindigden als eerste. Alle buurten hadden overigens heel
goed hun best gedaan om een zo mooi mogelijk nummer neer te zetten.
Later op de avond werd het stokje weer overgedragen aan de discotheek
en was het weer swingen geblazen tot in de late uurtjes.

Na de herhaling van de optocht zaterdagmorgen werd het matinee geopend door “de Menaemer Feintsjes”. Met mooi wat hoempapa muziek
ging iedereen uit zijn dak. Tijdens het matinee werd ook de wisselbeker
uitgereikt aan de buurt die de meeste punten had verzameld met de
meerkamp en de playbackshow. De grote winnaar werden de bewoners
van de Kalkhúswei . Met grote vreugde werd de wisselbeker in ontvangst
genomen en deze werd gelijk gevuld met bier!
’s Middags was er een voorstelling van “Lio en Leo” voor de kleine feestgangertjes.
Het dorpsfeest werd afgesloten met een spetterend optreden van de top
100 band “Big Nick”.
De feestcommissie kan terugkijken op een super geslaagd dorpsfeest.

Nieuws van Plaatselijk belang
Op 18 juli jl. hebben we een overleg gehad over het vervangen van de FLEXX haltes in Wouterswoude, Driesum, Westergeest en
Veenklooster.
Connexxion voorziet bij nader inzien in de uitvoering van de diensten
problemen met het functioneren van deze FLEXX halltes.
Bij een melding van een passagier bij een FLEXX halte moet de bus, die
op enige afstand van het dorp passeert, afwijken van de hoofdroute om
die passagier op te halen.
De afstand tussen FLEXX halte en hoofdroute is zo groot, dat problemen
worden verwacht met het halen van aansluitingen elders. Hierdoor zouden passagiers, die al in de bus zitten worden gedupeerd. De FLEXX
halte de genoemde dorpen zijn voorbeelden daarvan.
Het alternatief dat wordt geboden is een belbus. In de ochtendspits in de
uurblokken van 6 tot 9 uur worden 3 ritten geboden. In de middagspits in
de uurblokken van 14 tot 19 uur worden 5 ritten geboden. Voor deze ritten moet minimaal een uur voor het vertrek worden gereserveerd. Men
kan, als men vaak gebruik maakt van de bus, tot een maand van te voren ritafspraken maken.

In de daluren, dus tussen ochtend en middagspits in, ’s avonds en in het
weekeinde kan men gebruik maken van de ‘Opstapper’. De Opstapper
moet men minimaal 1,5 uur van tevoren reserveren en men naast het
OV-tarief wordt een toeslag van € 2 gevraagd.
Deze verbeterslag zal ingaan per 26 augustus, dus bij aanvang van het
nieuwe schooljaar. Dienstregeling verderop in de Foestrumer.

Doarpsfeest Westergeast 2007
As bewenners fan’e Brede Ikker wolle wy it bestjoer
fan ‘e FEESTCOMMISSIE WESTERGEAST
efkes in plûmke jaan!!
Wat ha wy in Geweldich feest hawn!!
Wat wy faaks net witte, is wat der allegear oan foarôf gjit….
En dan de dagen sels…. fan moarns betiid oan’t jouns let…petsje ôf minsken!!
De organisaasje wie TOPPIE …..en wy sjogge werom op in tige slagge
wykein.
En alles fergees…wer fyn jo dat noch!!
Mar ek de ynwenners fan Westergeast meie wol’ris in plûmke ha…
Sa gesellich gjit elk’n ien mei elkoar om…jong én âld!!
Neat gjin spúl en drokte…....lit stean rúzje as sa!!
Dûnsje, hosse, springe, prate, in pilske derby…foar elk wol wat!!
Koartsein….Dit is wer’t in Lyts doarp, Grut yn wêze kin!
Hâlde sa!!

NIEUWS VAN VOETBALVERENIGING WTOC
Het nieuwe seizoen 2007/ 2008 is inmiddels van start gegaan
met beker- en de eerste competitiewedstrijd. De eerste goede
resultaten zijn al geboekt.
Dit seizoen hebben we 5 seniorenteams , waarvan 3 heren en 2 damesteams. Bij de jeugd zullen we het helaas zonder A’s moeten doen. Wel
zijn er B’s, twee C’s, Meisjes junioren, D’s, E’s en twee F pupillenteams.
De aanmeldingen voor F-pupillen komen in grote getale binnen. Dit is
echt geweldig.
Algemeen:
Op woensdag 29 augustus hebben de speelsters van Dames 1 de nieuwe kleding, waaronder een compleet tenue, trainingspakken en tassen
in ontvangst genomen van de promotiecommissie voor de dames.
Op zaterdag 1 september heeft de Haan Westerhoff uit Drachten honderd ballen voor de jeugd beschikbaar gesteld.

Aanmeldingen:
Voor het aanmelden van een nieuw lid kunt u een aanmeldingsformulier
vragen in de kantine van WTOC of een formulier downloaden op de website. Vervolgens graag inleveren bij Jantsje Wiersma, E.Meinertswei 11
in Westergeest. Voor aanmeldingen vanaf geboortejaar 1996 moet
meteen een pasfoto en € 2,50 bij de aanmelding ingeleverd worden.
BEKERCOMPETITIE:
WTOC 1:
WTOC was nog tot 4 september afhankelijk van de uitslag van de wedstrijd Ropta Boys – Rijperkerk. Bij winst van Rjperkerk, zou WTOC doorgaan naar de volgende ronde. Rijperkerk heeft deze wedstrijd gewonnen
met 3-1 en bekert WTOC dus verder.
WTOC DA 1 en DA 2:
Beide damesteams gaan door naar de volgende ronde. Een geweldige
prestatie.

Jeugd:
Bij de jeugd zijn nog niet alle wedstrijden gespeeld, zodat het nog niet
bekend is of er jeugd teams van WTOC doorgaan in de bekercompetitie .
DE COMPETITIE:
WTOC 1:
Op 1 september stond de eerste wedstrijd tegen Kollum op het programma. WTOC is met deze wedstrijd het seizoen goed begonnen. Er werd
namelijk gewonnen met 3-0 en staat daarmee bovenaan. Of deze plaats
zal worden behouden?....
Kom daarvoor eens langs op sportpark De Wygeast en/of volg de resultaten op onze website: www.wtoc.nl
WTOC DA 1 en 2:
De eerste competitiewedstrijd van Dames 1 tegen Sint Annaparochie is
helaas verloren met 4-0. Dames 2 hebben een goede start gemaakt
door met 7-2 te winnen van Zwaagwesteinde Da1.
De jeugdteams:
Voor zover bekend hebben alleen de F2 pupillen winstpunten uit de eerste gespeelde wedstrijd behaald.

Bazuinklanken

Op maandag 27 augustus kwamen we na een lange vakantie weer bijeen. Gelukkig blijkt iedereen gezond en wel. Niemand heeft zijn/haar lippen verbrand, zodat er direct stevig gerepeteerd kan worden. Dat moet
ook, want op 22 september staat er een optreden op het programma in
de NH kerk te Westergeest.
Toch was deze eerste avond niet zoals we verwacht hadden. Onze nieuwe dirigent, Hille van Hijum uit Kollum, bleek wegens familieomstandigheden verhinderd. Gelukkig was Gerben Dijkstra, onze vorige dirigent,
beschikbaar en bereid om te dirigeren, want zonder leiding oefenen leidt
niet tot een goed resultaat. Wij hopen dat Hille van Hijum binnenkort de
dirigeerstok weer op kan nemen.
Gelukkig hebben we vier aanmeldingen als leerling. Twee jongens en
twee meisjes zullen worden opgeleid. We hopen dat ze doorzetten en
ook daadwerkelijk onze gelederen komen versterken. Dat is echt nodig,
want we hebben dringend behoefte aan versterking van onze achterste
rij cornetten. Ook zou het prachtig zijn als er een bastubaspeler en een
escornetist(e) bij zouden komen. In de huidige brassbandmuziek is elke
partij belangrijk.
Op 9 april 2009 hopen we als vereniging ons 100-jarig bestaan te vieren.
Hoe? Dat is nog een vraag. Het zou mooi zijn als mensen uit Westergeest en Triemen zich met de organisatie daarvan zouden belasten, zoals ook in andere dorpen wel gebeurt. Gegadigden kunnen zich melden
bij het bestuur. Dus……….
Tot wederhoren.

Wietske en de Kennedymars
It liket mar sa'n gewoan famke....
mar dizze frou rint súnder problemen efkes 80 Kilometers....
(Kennedytocht Driesum/Wouterswoude)
en komt dan jouns ek noch efkes by de BBQ fan'e frywilligers fan
it Doarpshûs!!!............Petsje ôf ........WYTSKE !!!!!!!!!!!!!!!!!
In TOP prestaasje!!!

Nijs fan Toanielferiening “De Bonte Houn”.
Sa as de measte ynwenners fan Westergeast yn ‘e feesttinte sjoen ha…
spyle Toanielferiening “De Bonte Houn” mei it Doarpsfeest de Ienakter
“De Kat en it Spek”.
Oan it publyk te hearren wie it in treflike ienakter mei in soad humor!
It oefenjen yn’e simmer is net folle wurdich, mar it is ek dizze kear dochs
klearkaam.

Mei Ingrid Hoogeboom én Klaas Pompstra as nije stjerren…..wie ús
ploech wer goed op dreef.
Betanke..jim wiene in geweldich publyk!!!
No wer foarút sjen nei in nij stik……gjin fekansje dus!
Wy dogge ús bêst om ek yn 2008 wer mei in toanielstik op’e planken te
kommen.
Wer en hoe en wanneer litte wy noch efkes yn it midden……..
Fansels hâlde wy jim op’e hichte!
Oan’t skriuwens
Peuterspeelzaal ‘It Pjuttersplak’
Hallo allemaal,
Alle peuters zijn weer terug van de vakantie. We beginnen met 12 kinderen en in
september komen er nog drie nieuwe kinderen bij. Maandagmorgen 20 augustus zijn we weer begonnen op de peuterspeelzaal. Alle kinderen kwamen voorzichtig en stilletjes binnen, maar al snel was alles weer gewoon. Er werd druk
rondgereden in de auto’s, gepuzzeld, gebouwd en gekleid. En dankzij het mooie
weer die morgen, konden we ook nog lekker even buitenspelen. Daar werden
we ook nog verrast door een kleine kikkerfamilie, die zich tijdens de vakantie bij
de zandbak had verstopt. U begrijpt: de vakantie van de kikkers was ook voorbij
met de komst van allerlei nieuwsgierige peuters.
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

Geslaagde viswedstrijden voor de jeugd van Westergeest e.o
Ook dit jaar Organiseerde H.S.V De Dobber uit Westergeest weer 3 visavonden voor de jeugd. Alle 3 avonden was het mooi weer en was de
opkomst ook goed. De vangsten waren over het algemeen ook goed,
ook al zijn er vissertjes die de visjes niet zo goed op het droge kunnen
krijgen. Maar toch waren we wel tevreden over de resultaten. De eerste
avond waren er 27 deelnemers, de tweede avond waren er 29 deelnemers, en de laatste avond waren er 32 deelnemers! De kinderen patat,
drinken en een lekker ijsje. Verder waren er prijzen beschikbaar gesteld
door K. Numan uit Kollum, en kregen de kinderen ook een medaille. De
prijzen voor de winnaars 1,2 en 3 bestonden uit een mooie standaard.
Iedereen die heeft meegewerkt om deze avonden op welke manier dan
ook te helpen slagen, heel hartelijk bedankt.
Nu volgt de Uitslag 0 -7 jaar ;
1e prijs
Thijs G. Poortinga
e
2 prijs
Roan Hoeksma
3e prijs
Johan de Vries
4e prijs
Jelmer v/d horn

67 vissen
44 vissen
45 vissen
1 vis

7,50 meter
7,24 meter
5,85 meter
13 centimeter

Uitslag 8 t/ m 12 jaar ;
1e prijs
Johannes de Vries
e
2 prijs
Anne de Haan
3e prijs
Ype G. Poortinga
4e prijs
Wietze Hoekstra
5e prijs
Jelmer Hoeksma
6e prijs
Pieter J. v/d Meulen
7e prijs
Fokelien Oosterhuis
e
8 prijs
Riemer Bijlstra
9e prijs
Aant Keizer
10e prijs
Reinier Keizer
11e prijs
Jan de Jong
12e prijs
Jaap Bijlstra
13e prijs
Johan Brouwer
14e prijs
Tjalling Mellema
e
15 prijs
Willem Bijlstra
16e prijs
Davy v/d Schaaf

96 vissen
78 vissen
65 vissen
38 vissen
31 vissen
23 vissen
20 vissen
17 vissen
13 vissen
10 vissen
7 vissen
9 vissen
4 vissen
2 vissen
2 vissen
1 vis

12,12 meter
11,12 meter
8,45 meter
4,75 meter
3,98 meter
2,73 meter
2,71 meter
1,77 meter
1,64 meter
1,36 meter
95 centimeter
80 centimeter
63 centimeter
27 centimeter
24 centimeter
13 centimeter

Uitslag 12 t/m 15 jaar ;
Herre Hoekstra
1e prijs
2e prijs
Harmke de Vries
3e prijs
Alie de Jong
4e prijs
Sipke Bijlstra
e
5 prijs
Hendrik Feenstra
6e prijs
Johnny Brouwer
7e prijs
Cor Brouwer
7e prijs
Jilles Bijlstra 2 vissen

119 vissen 14,43 meter
14 vissen 2,26 meter
15 vissen 1,97 meter
10 vissen 1,16 meter
2 vissen
43 centimeter
2 vissen
26 centimeter
2 vissen
24 centimeter
24 centimeter

Ook zijn er in de bouwvak weer drie viswedstrijden gehouden voor de
dames. De uitslag is:
1e wedstrijd
2e wedstrijd
1.G.Oostwoud
4.26 m
1. Anita Brouwer
2.65 m
2. A. Brouwer
3.19 m
2. G. Oostwoud
2.58 m
3. A. Burgstra
2.94 m
3. J. Klaster
2.21 m
4. J.Klaster
2.81 m
4. J. Burgstra
1.83 m
5. J. de Haan
1.35 m
5. J. de Haan
1.10 m
6. A. Stuit
0.42 m
6. B. de Wal
0.53 m
7.J.Burgstra
0.37 m
7. J.Hamstra
0.00 m
8. A. van Santen
0.30 m
9. R.Oosting
0.23 m
10. J.Hamstra
0.00 m
3e wedstrijd
1. G.Oostwoud
10.85 m
2. J.Burgstra `
4.09 m
3. J. de Haan
4.06 m
4. A.Brouwer
3.36 m
5. A. Burgstra
3.17 m
6. Frida Broersma 1.86 m
7. Ytsje Broersma 1.00 m
8. Riemie Oosting 0.42 m
9. Baukje de Wal 0.30 m
De ledenvergadering van HSV “de Dobber”is op 15 november om 20.00
uur. Houd deze datum vrij en kom naar café Foestrum in Westergeest
J. de Haan- van der Berg

Nieuws van Tennisvereniging Foestrum
Voor de vakantie hebben er vele activiteiten plaatsgevonden op de
tennisbanen in Westergeest. Om jullie een beetje op de hoogte te
houden én om nieuwe leden (altijd welkom) warm te maken, een kort
verslagje:
De tennislessen die op zaterdag plaats vonden, werden druk bezocht.
De kinderen die zich via de aktie Hart voor Sport hadden aangemeld
(afkomstig uit Ee, Engwierum, Kollum en Westergeest) hebben 4 gratis
lessen kunnen volgen om ze zo enthousiast te maken voor het
tennisspel. Daarnaast heeft Henri (onze leraar) zijn best gedaan om 6
andere lesgroepen de techniek en theorie van het tennisspel bij te
brengen en te verbeteren. Jaap en Corry Bijlstra en Tjitske Botma zijn dit
jaar als “nieuwkomers” begonnen met tennislessen, de overige groepen
bestaan uit jeugd- en volwassen leden die al eerder lessen hebben
gevolgd. We gaan proberen nu, na de vakantie, nog een serie lessen te
volgen, zolang de weersomstandigheden gunstig blijven.
Ook dit jaar zijn de adoptietoernooien een succes. Hierbij vragen
jeugdleden “senior” leden om met hen te dubbelen in een toernooi. Door
weersomstandigheden kon het laatste toernooi voor de vakantie niet
doorgaan, maar hopelijk kan er op zondag 2 september weer flink
worden gespeeld!
Op 7 oktober is dan het laatste adoptietoernooi gepland, deze middag
wordt afgesloten met een leuk aandenken voor de deelnemers en..patat!
Het voorzomernachttoernooi op 5 mei was weer sportief en gezellig, het
weer was prachtig en de wedstrijden spannend. Na afloop werd het
verloop van het toernooi en de technische kwaliteiten van de deelnemers
tijdens het nuttigen van een “vette” hap en een drankje nog uren
besproken. Op 30 juni vond het midzomernachttoernooi plaats. Tijdens
dit toernooi werd er niet gemengd gespeeld, maar vochten de dames en
heren gescheiden om de eerste prijs en de eeuwige roem!! De te winnen
koffiepakketten vielen in de smaak, de familie Dijkstra zat na dit toernooi
goed wat de koffie en toebehoren betreft, want bij de heren waren Jan
Bijlstra en Harry Dijkstra de overtuigende kampioenen en bij de dames
het koppel Aafke van Assen en Jikke Dijkstra.

Dit keer was er ook een poedelprijs beschikbaar: helaas voor de rest van
de deelnemers werd de poedelprijs gewonnen door het damesdubbel
Wietske Keizer en Loekie Eekhof. Bij de heren ging Jan Anne Botma er
uiteindelijk vandoor met de prijs....
Doordat hij elke game dubbelde met wisselende partners ontving hij zelfs
2 poedelprijzen! De georganiseerde barbecue smaakte na dit spannende
toernooi uiteraard extra lekker !
Op 8 september a.s. staat het Nazomernachttoernooi gepland. Weer een
kans voor de liefhebbers om zich te meten met hun clubgenoten. De
deelnamelijst hangt in de kantine.
Verder wordt de woensdag- en vrijdagavond op de tennisbaan druk
bezocht. Op woensdag is de baan beschikbaar voor de dames en de
vrijdagavond is gereserveerd voor de heren. Een groep dames van de
woensdagavond zijn een weekendje met de boot naar Schiermonnikoog
geweest, waarna de heren natuurlijk niet achter konden blijven en ook
een (spannende) boottocht hebben gemaakt naar dit eiland! Getuige de
foto’s in de kantine en de sterke verhalen in de derde helft was dit zeer
de moeite waard.
Westergeest-Polen
Het is al weer een tijd geleden, dat u, Foestrumers, van ons
hoorde. Wij zijn alweer druk bezig voor de reis met hulpgoederen. Half oktober, in de herfstvakantie, gaan we er weer
voor. Jammer genoeg gaan Jappie en Annie niet mee. Annie heeft haar
rechterarm gebroken, dus die baalt als een stekker.
Leo en Jennie Lemstra gaan nu met ons mee, die kennen ook vele gezinnen daar en nu hebben we drie mensen, die de bus kunnen besturen.
We maken namelijk wel een paar duizend kilometer.
Vanaf 7 mei is Radek Kowalczyk bij ons als gast aan tafel. Hij werkt bij
een groot bedrijf in Boven-Karspel. Radek is 2 weken naar Polen geweest met vakantie, naar zijn vrouw en 2 zoontjes. Natuurlijk hebben we
zijn auto vol geladen met goederen. Hij heeft alles op zijn plek gebracht.
En de eerste bedankjes zijn al binnen. Goed hè?

Na de reis in de herfstvakantie krijgt u natuurlijk weer verslag.
Ook willen wij alle Foestrumers bedanken voor het komen naar de rommelmarkt en natuurlijk de belangstelling voor de dorpsfilm. Zo hebben we
lekker kunnen sparen en kunnen wij mensen weer blij maken met kolen,
aardappelen, olie, ja te veel om op te noemen. Ook willen we fam.
A.P.Pieters, Fysiotherapie Zwaagwesteinde, fam. R. de Jager en Teatske van der Wal uit Westergeest bedanken voor hun bijdragen voor ons
werk.
Groetjes
Geert en Griet Postma
Jappie en Annie Postma

Ut us ferine
> Moune yn 'e Beintema-polder.
Dizze âlde monnikmoune is yn 1870 yn Warfstermoune (!)
bout en is ien fan de trije mounen dy't yn dizze polder stien
ha. It is in achtkante saneamde ‘grondzeiler’ mei in fan stien metsele
ûnderkant. De romp en de kappe binne fan hout, mei reit bedutsen.
Foar 1869 stie by de Wâlddyk al in moune. Dizze moune, dy’t yn 1869
ôfbaarnd is, bemealle in grutte polder mei in protte lân fan de
Beintema’s. Mar nei’t de reade hoanne (brân) yn 1869 kraait hie, krigen
de lâneigeners wurden oer is krekte plak fan in nije moune. Fandêr dat
op trije plakken yn’e polder in moune bout is; de meast westlike moune
wie de moune yn’e Beintemapolder oan’e âlde Mar. Begjin 1950 kaam
d’r in elektrysk gemaaltsje dy’t it meallen fan dizze moune oernaam hat.
Yn 1963 is ûntheffing frege fan it sloopferbod, mar dat is ôfwezen. In jier
letter hat de gemeente de moune oernaam en dêrmei ek it ûnderhâld.
Mar de moune lei d'r yn 1967 raar hinne! "Oud en vervallen (...) gaten in
de kap, gaten in bijna de gehele ombouw, (...) De schroef is er bijzonder
slecht aan toe en heeft wel voorgoed afgedaan" sa stiet yn 'e krante te
lêzen.
Yn 'e jierren 1968 - 1969 is er restaurearre. Yn 1985 wer.
De moune stiet op 'e monumintelist fan 'e gemeente en is eigen oan
'Stichting De Fryske Mole'.

> doarpsfeest 1976.
It feest fan dit jier leit, krekt as dat fan 1976, al we efter ús. Yn 1976 wie
it ek in moai doarpsfeest mei in protte fersierde weinen. Of karkes ... Yn
ien fan dy karkes siet Lieuwe Huisman (Lieuwe’Frouwkje) ferklaaid as
polysje. ‘RIJKSPOLITIE’ stie op de sydkant fan de karre, dy’t yn de echte
polysjekleuren farve wie. Efterop in grut boerd mei de tekst: Als is de dief
nog zo snel, de politie pakt hem wel.
Lieuwe ( ferstoarn op 22 july 1998) hat it witten. Sa’n bytsje by it kafee
(doedestiids fan Mient en Joukje de Jager) kaam de échte polysje mei
sirenes en swaailjochten oanfleanen en ha hja Lieuwe ‘arrestearre’.
Lieuwe waard mei itselde lawaai ôffierd, mar koe letter wol om dizze grap
laitsje.
By datselde doarpsfeest wiene Heine Steenstra en Popke & Henkie
Hoekstra ferklaaid as Pipo de Clown, Snuf en Snuitje.
Ybele Steenstra , ysteenstra@versatel.nl

Familie relaties vanuit vroegere tijden in Westergeest en omgeving
(III)
Heine Lubbes Klaver in Westergeest geboren circa 1790 was gehuwd
met Trijntje Boersma geboren te De Kooten in 1802 Hun dochters waren
Taetske en Antje. Teatske trouwde met een Wybe de Bruin. Daarover
hebben we eerder allerlei gegevens vermeld . Nu staan we stil bij het nageslacht van Antje, die trouwde met Sake Keuning, waarvan de dochter
Tetje trouwde met Klaas Jans de Groot
Hiervóór was Klaas Jans de Groot gehuwd met Janke Wiersma die op
26 nov. 1873 overleed (4 dagen na het overlijden van haar nog maar 7
maanden oude tweede kindje). Destijds was Klaas de Groot vanaf 1870
tot 1876 caféhouder en winkelier in café Foestrum. Hij is dat ook nog een
jaar lang geweest samen met zijn tweede vrouw Tetje Keuning. De eerste twee kinderen (zie schema) zijn uit het eerste huwelijk. Het vervolg uit
het tweede
Sake Alberts Keuning en Antje Heines Klaver (in 1822 in Westergeest geboren hadden dus een dochter Tetje (gehuwd met Klaas
Jans de Groot 21 01.1875) die met haar broer Jan (archtitect in Amsterdam geboren in Oudwoude) achterbleef in Nederland terwijl de
rest van de familie naar Amerika emigreerde)
Hierbij een verhaaltje over beppe Tetsje de Groot – Keuning van
haar kleindochter Tetsje Morren de Groot uit ‘t Harde, waarover ik in
mijn eerste introductie schreef
“Beppe kwam, in 1848 als dochter van Sake Alberts Keuning en Antje
Heines Klaver, op de wereld. Zij heeft geen makkelijk leven gehad. Haar
familie is in 1868, om economische redenen, vertrokken naar Amerika,
Pella. Beppe bleef in Nederland omdat zij verloofd was.Deze verloofde is
jong overleden aan longontstekening.Haar zilveren verlovingsring bewaar ik als een kostbaar kleinnood. In de ring zit gevlochten haar van de
verloofde. Op de ring prijkt een zilveren plaatje waarop de initialen
S.R.v.B. of S.R.d.B. Ik doe de ring nog wel eens aan mijn vinger en dan
probeer ik mij te verplaatsen in mijn beppe met al haar verdriet. De familie ver weg in Amerika en haar toekomst viel eensklaps in duigen.
Later werd beppe huishoudster bij mijn pake, Klaas de Groot, In CaféFoestrum (dat toen het nog niet zo heette J.S.). Pake was weduwnaar
geworden met een dochter Antje uit het eerste huwelijk (vernoemd naar
Antje Klaver) Ze trouwden en samen kregen ze nog acht kinderen waarvan mijn vader, Lubbert deGroot, er een was.Zoon Jitse de Groot is later

ook vertrokken naar Amerika (zie schema III t/m IV – J.S.). Beppe heeft
haar zoon, evenals het grootste deel van haar familie, nooit teruggezien.Volgens overleveringen was beppe een rustige, evenwichtige
vrouw, iemand van het compromis. Beppe is overleden in 1930 en ligt
begraven naast de NH Kerk van Oudwoude (o.a. naar ds Politiek J.S.).
Op zondagmorgen ging ze, vanaf Veenklooster, met al haar kinderen
naar Oudwoude naar de kerk en s middags lopend naar Westergeest.
Het geloof betekende veel voor haar. Zij mocht een Gouden Schakel zijn
in de rij der geslachten!”Verder vindt u hier het nageslacht van Antje Klaver. Ik heb dankbaar gebruik gemaakt van de gegevens die mij door de
eerder genoemde Jan P. de Groot uit Surhuisterveen zijn aangereikt.
Met een groet uit Rhenen
Joop Schotanus
Rhenendael 31
jschotanus@casema.nl
Het eerste schema is een overzicht van het gezin van Heine Lubbes Klaver (Geb
1790 te Westergeest) en Trijntje Wijbrens Boersma (geb. 1802 te De Kooten). Het
gezin waarin Antje en Teatske geboren zijn.(Voormoeders van o.a. de De Groot en
de De Bruin families.)
Schema I.Heine Klaver en Trijntje Boersma
Kinderen

Geb. Datum

Overl.datum

Huw.datum

1.Antje Klaver
Sake Keuning
6.Teatske
Wybe S. De Bruin

29-12-1822

1858

25-02-1847

11-06-1838

17-05-1905

16.05.1857

Schema II: Albert Dirks Keuning en Tetje Sakes van der Kloet*(waarin Sake, de
vader van Tetje Keuning, geboren werd):
Kinderen

Geb.

Overl.

Huwelijk

3. Sake
Antje Klaver

1816

1896

1847

Tetje was een zuster van Marten Sakes vd kloet - de beth-overgrootvader van wijlen Pieter vd Kloet De vader van o.a. Derk vd Kloet in Westergeest )

Schema IIa: Sake Alberts Keuning en Antje Heines Klaver
Kinderen

Geb.

Overl

Huwelijk

2. Tetje
Klaas Jans de Groot

1848
1839

1930
1901

1875

Het gezin van Sake Keuning vertrok in1868 naar Amerika, m.u.v.Tetje (IIa.2)en
Jan (IIa.8). Jan was geboren in Oudwoude
en werd later architect in Amsterdam.
Schema III: Klaas de Groot als eerste echtgenoot van Janke Wiersma
Naam

Geb.j

Overl.j

Huw.jr

Klaas de Groot
Janke Wiersma
Uit dit huwelijk

1848
1846

1930
1873

1870

1.Antje
Hendrik Elzinga
2.Jan Eelke

1870
1870

1918
1957

1900

Schema III a Hendrik Elzinga en Antje –de Groot (schema III-nr.1)
Uit dit huwelijk

Geb.

Overl

Huwelijk

1 a. Janke
Hendrik vd Velde
1.b. Harm

1901
1899

1991?
1979
X

1928

1.c. Grietje
Jan Heidstra

1905
1900

1978
1957

1939

Schema IV: Klaas de Groot met tweede echtgenote TETJE Sakes Keuning (zie
Schema IIa-nr.2)
Uit dit huwelijk

Geb.

Overl

Gehuwd.

1Trijntje
Roelof vd Meer
2 Janke
Lieuwe vd Wal
1.Jan
Seesker Mellema
2.Saakje
Geert vd Schaaf
3. Jitze
Hiltje de Vries
4.Lubbert
Tjitske Hoekstra
5 .Jeltje
Lubbert Smedes

1875
1866
1877
1871
1879
1888
1882
1874
1884
1889?
1886
1895
1891
1886

1947
1948
1961
1935
1935
1977
1963
1957
1980
1984
1974
1981
1977
1954

1899
1903
1911
1906
?
1921
1914

Schema IV a Jan Klazes de Groot
Echtgenoot van Seeske Mellema (zie schema IV-nr.4)
Uit dit huwelijk

Geb.

Overl

Gehuwd

4a.Klaas de Groot
Neeltje Dijkstra
4b. Minze de Groot
Aukje Patrouilje
4c. Jitze de groot
Gezina Pikstra

1912
1914
1914
1913
1928
1928

1985
1985
1986

1941

1980

1967

1940

Schema IV b Klaas Jans gehuwd met Neeltje Dijkstra (schema IVa nr 4a)
Uit dit huwelijk

Geb

Huwelijk

1.Jan Pieter
Dirkje van Beets
2. Ankje
Jan Th Fokkens
3. Pieter

1942
1943
1947
1948
1952

1965
1972

Schema IV c: Minze Jans de Groot en Aukje Patrouilje(schema IVa nr 4b)
Uit dit huwelijk

Geb.

Overl

Huwelijk

1.Fred
Brechtje Wesselius
2. Jan
Grietje Stobbe
3. Sjoerd Karel

1938
1941
1940
1944
1943

1997

1966

2000

Gesch.

4. Cesar Klaas
Anita van der Ven
5. André

1948

1973

1963

1950

Schema IV d Jitze Jans de Groot en Gezina Pikstra (Schema IV a nr. 4c)
Uit dit huwelijk

Geb

Maaike Sears Ingrid

1968

Overl
Ongehuwd

Schema V. Saakje Klazes de Groot gehuwd met Geert vd Schaaf
(zie schema IV nr 5
Uit dit huwelijk
5a. Sieds
Wietske de Vries
5b. Tetje
Jelke Couperus
5c Klaas
Grietje Wiersma

Geb.
1907
1910
1915
1914
1919
1917

Overl

Huw.

1996
1967
2002
1972
1988
?

1933
1941
1948

5a Kinderen van Sieds en Wietske:
1 Geert (1934) 2. Jan (1937) 3.Sjoerd (1941) 4. Ymkje (1946)
5b.Kinderen van Jelke Tetje:
1. Saakje (1942) 2. Johannes(1947) 3.Geertje Anna (1959)
5c Kinderen van Klaas en Griet in USA :
1Gordon Stanler (1951) 2 Arthur Jerome (1954) 3 Cynthia Renee (1958)

Schema VI - Lubbert Klazes de Groot gehuwd met Tjitske Hoekstra
(Uit Schema IV –nr 6)
Uit dit huwelijk

Geb

Huwelijk

7a.Froukje Wilhelmin
Willem klaas Renema
7b.Tetje
Gerrit Jan Morren

1923
1922
1934
1932

1947
1958

7a. Kinderen van Willem Klaas Renema en Froukje Wilhelmina de Groot:
1.Tjitske (1948) 2. Jarich (1951) 3. Tetta Frouck (1954)
7 b.Kinderen van Gerrit Jan Morren en Tetje de Groot:
1. Tsjitske (1959) 2. Kornelis 1961
De puzzel die ons aan het werk zette was :”Hoe zijn de De Groots famililie vanDr
Fokkema?” Als u de vorige artikelen vergelijkt met deze wordt het wel duidelijk.Dan ziet u dat Tetje Keuning (getrouwd met Klaas Jans de Groot. een volle
nicht was van Wypkje de Bruin (moeder van Dr. Fokkema). Naar verluidt was zijn
beppe Jitske een dochter van de Jan Binnes van het Kollumer oproer.
De vader van Klaas de groot heette Jan en was genoemd naar Jan Binnes. Deze
vader leefde van 1766 tot 1844.

Vervolg op artikel Plaatselijk Belang; Dienstregeling nieuwe buslijn door
Westergeest.

