
De presentatie van“Westerzand en Omstreken, onder de klokslag van Sebaldeburen, post Lutjegast”,geschreven door Arend en Harke Bosma en gedrukt bij Scholma te Bedum.
Op 19 oktober 2013 regende het aan het begin van de middag heel eventjes. Daarnawerd het droog en kwam er zelfs een schraal herfstzonnetje bij. Voor de presentatie vanhet boek over het Westerzand, van de broers Arend en Harke Bosma, hadden zich meerdan honderd mensen aangemeld. Die konden nooit met z’n allen in de expositieruimtevan de Fleremaheerd. Het festijn moest wel buiten op het terras plaatsvinden en hetweer zat mee. Gelukkig maar.

Na de restauratie in 2003werd de oude boerderij opWesterzand 11 een erfgoed-logies met kampeerfaciliteiten.
Centraal gelegen op hetWesterzand vormde het eenunieke plek voor hetuitbrengen van het boek overde geschiedenis van de streek.Met koffie, thee, koek en cakezorgden gastheer engastvrouw Koos en Trija Fleervoor een warme ontvangst.



De bijeenkomst begon met eenkorte toelichting van Harke Bosmaop het ontstaan van het boek en alhet werk dat Arend hiervoorgedurende tientallen jaren hadverzet. Door zijn overlijden in 2012heeft hij de voltooiing van het boekjammer genoeg niet meer meekunnen maken.

Arend heeft indertijd veel gesprekken met oud-bewoners van het Westerzandgevoerd, onder andere met Ep van der Es, voorheen boer op Westerzand 11.
Tineke Algra-van der Es, als kind opgegroeid op de boerderij, vertelde iets over haarjeugd op het Westerzand en het plezier waarmee haar vader en Arend dan over hetverleden zaten te praten. Daarna speelden zij en Kees de Vries op accordeon endoedelzak ‘the Dawn’. Deze titel betekent ‘dageraad, het begin’.



Tineke en Kees droegen de muziek opaan Arend Bosma en alle vroegerebewoners van het Westerzand.Door het boek blijven zij herinnerd.

In het Westerkertiers las Roelie Stol,ook van het Westerzand, gedichten voorvan Willem Tjebbe Oostenbrink over hetWolddiep en het Van Starkenborghkanaal.

Toen was het eindelijk zover.Ina Bosma-Maring toonde het nieuweboek aan het publiek en overhandigdehet eerste exemplaar aan burgemeesterDijkstra van de gemeente Grootegast.



In zijn dankwoord benadrukteDijkstra hoe uniek het is dat eenheel boek gewijd wordt aan zo’nkleine streek als het Westerzand.Hij sprak de hoop uit dat de lezerniet alleen wijzer wordt van degeschiedenis maar zich nogsterker verbonden voelt met dezemooie streek in de gemeente.

Daarna brak een ware boeken- enbloemenhulde los. Eerst boeken voor deinstellingen en bedrijven die de productie vanhet boek financieel ondersteund hadden.Daarna bloemen van de auteurs voor de velemensen die geholpen hadden bij detotstandkoming van het boek. Tenslotte,bloemen voor de auteurs en de stichtingGeschiedenis Westerzand en Omstreken.De prachtige bloemen van de Historische KringLutjegast hadden als bijschrift “Bedankt voordit geschenk aan de geschiedenis”. Mooi entoepasselijk.

De uitgifte van de boeken verliep vlot enweldra vormden zich groepjes mensen dieelkaar een en ander lieten zien uit het boek.Anderen namen de gelegenheid te baat om metde Jan Plezier van Petrus de With over de streekrond te rijden. Oud-bewoners van hetWesterzand begroetten elkaar en verhaaldenvan vroeger. Het leek wel een reünie. Meerderebezoekers vertelden dat ze het zo leuk vondenom het boek juist op het Westerzand zelf inontvangst te nemen.Het was een prachtig feest.
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