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druk of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de redactie.

DE PRAATMAR
doarpskrante fan De Gaastmar | 36e jiergong nr. 3 |  maaie 2020

Uiterste inleverdatum kopij voor het eerstvolgende nummer is vrijdag 4 september 2020

    * AGiNDA *
*iedere maand: 2de, 3de en 4de wo. 09:15-10:00 uur St. ‘Kwyk’: gezond bewegen, Sportplein bij het dorpshuis

*iedere maand: 1ste woensdag 09:30 uur koffieochtend St. ‘Kwyk’ in het dorpshuis

maandag t/m vrijdag Stichting ’Kwyk’: 09:00, 10:00 en11:00 uur ’Fryslân Fit’ op Omrop Fryslân

freed 29 maaie 2020 18:00 oere, Concordia: âld papier

sneon 27 juny 2020 Iepen Frysk Kampioenskip Klompkesilen by de brêge!

freed 24 july 2020 18:00 oere, Concordia, âld papier

*sneon 27 juny 2020 Iepen Frysk Kampioenskip Klompkesilen by de brêge!

freed  4 septimber 2020 18:00 oere, Concordia, âld papier

* Bij het ’ter perse gaan’ van deze Praatmar is nog niet bekend of deze evenementen door gaan of niet...

REDACTIE
Rommy van Berkum  Tel. 0515 - 469764
Pie Zeilstra   Tel. 0515 - 469632
Tryntsje Hoogterp  Tel. 0515 - 469002
Margriet Burgers  Tel. 0515 - 469359
Willem Wendelaar Bonga Tel. 0515 - 469448

KOPIJ-ADRES
Willem Wendelaar Bonga
Hellingpaed 24
8611 JR  Gaastmeer
Tel.  0515 - 469448
E-mail    praatmar@degaastmar.nl
of...  wwb@ziggo.nl

ADVERTENTIES
Rommy van Berkum
Munkedyk 1a
8611 JP Gaastmeer
Tel. 0515 - 469764

Advertentietarieven zwart-wit 2020
kwart A-4 € 17,50
half A-4  € 30,-
A-4  € 45,-

VERSCHIJNT
5x per jaar in: 
januari - maart - mei - september - november

 

 
 

 
 

 
 

BOUWBEDRIJF 

LLLEEEEEENNNSSSTTTRRRAAA   
GAASTMEER BV 
KAEPWEI 11● 8611 JL ● GAASTMEER 
 0515 469891  0515 469990 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
● 

ADVIES 
TEKENWERK  

BOUWAANVRAAG | NIEUWBOUW 
 RENOVATIE | PROJEKTBOUW 

GARAGES | BEDRIJFSGEBOUWEN 
SERRES | KELDERS  

LIGBOXSTALLEN 
INBRAAKPREVENTIE | ZONWERING 

POLYESTER GOTEN | KOZIJNEN  
● 

Wilt u meer weten over onze energiezuinige woningen, vraag dan onze brochure aan, 
bel ons voor een afspraak en wij komen langs voor een vrijblijvende presentatie! 

 
www.bouwbedrijfleenstra.nl 
info@bouwbedrijfleenstra.nl 
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flitss.nl

360⁰

Opvallend effectief
 

Professionele fotografie en 
doordacht creatief werk.

Meedenken, adviseren, 
ontwerpen en uitvoeren.

fotografie & meer

www.flitss.nl      06 12666371      info@flitss.nl

Gecertificeerd Google Street View fotograaf

Qvideo
Turfdyk 20 | 8611 JH | Gaastmeer

Tel. 0515-852 147 | Tel. 06-515 40 131
info@qvideo.nl | www.qvideo.nl

 

Wierda’s ambachtelijke slagerij 

                      Specialist in compleet verzorgde barbecue 
         
         Verhuur en verkoop van barbecue artikelen 
         
    Bekroonde producten uit eigen worstmakerij 
          
       Vertrouwd adres voor kwaliteitsvlees 

   www.slagerijwierdaheeg.nl 

Harinxmastrjitte 61 
   8621 BK Heeg 
    0515-442282 

slagerijwierdaheeg@gmail.com 

nee jongu...
ja juh!

iNHOUD

ORANJE
vERENigiNg 

gAAstmEER
ActiEf Op fAcEbOOk! 

Bekijk het laatste 

nieuws en de foto’s 

van activiteiten!

dORpsbElANg 

gAAstmEER
OOk ActiEf Op 

fAcEbOOk! 

Bekijk het laatste

dorpsnieuws!
w

iE
R

DA
FOARsiDEDe Gaastmar fan boppen!21 april 2020

FOTO’s
Komme fan alle kanten mei 

tank oan de fotografen!

wEbsTEk?
www.degaastmar.nl

www.pkn-gaastmeer.nl
met info over het 

dorpsleven.
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jachtbou & reparaasje
Hielke Wildschut

Hellingpaed 14
8611 JR DE GAASTMAR

	 	 	  | 
0515 469606

foar alle nijbou
reparaasje | ûnderhâld | ynbou fan motoaren | winterstalling | hijswurk 

fan skippen en fierder alle foarkommende wurksumheden

PRikbOERD

HUisARTsENPRAkTijk HEEG

iT ALD PAPiER 2020
Hjirby de dagen foar 2020 wannear’t it âld 
papier ophelle wurde sil:

•	 freed 29 maaie 2020
•	 freed 24 july  2020
•	 freed 4 septimber 2020
•	 sneon 7 novimber 2020
•	 sneon 9 jannewaris 2021 

Graach it papier oan ’e dyk sette...
sneontemoarns om 09:30 oere en 
freedtejûns om 18:00 oere

Yn it belang foar alles...
gjin plestik, hout ensfh. by it âld papier! 

Ut namme fan muzykferiening 
’concordia’, 

bedankt foar jimme meiwurking. 

* bEDANkT *

Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor  

de mooie kaarten die ik heb ontvangen 

tijdens mijn ziekenhuisopname en revalidatie.  

Het doet je goed als je weet dat zoveel 

mensen met je meeleven en aan je denken!

Groetnis, 

Dieuwke van Netten

* bOARGERLikE sTâN *
Bernou de Jong  

en Lorenzo Savino fan Curaçao  
nei J.J. Hofstrjitte 8 | 8611 JT Gaastmeer

* GEsPOT *

* GEsPOT *

keningsdei - wilhelmus

* GEsPOT *

keningsdei - wilhelmus

Ridder Anneke van Mourik 27-04-2020 
Lokwinske, wy binne grutsk op dy!
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hoveniersbedrijf
w. hoekstra

tuinaanleg en -onderhoud
sierbestratingen
takken versnipperen
boomverzorging

de wearen 20
8614 ae oudega swf

mobiel 06 31 58 44 28
hovenierhoekstra@hotmail.com

REDAksjEPRAAT
MEEsCHRijVEN? jA GRAAG!
De redactie ontvangt graag uw verhalen: 
vakantiebelevenissen, pake-beppe-verhalen  
en verslagen van andere  noemenswaardige 
zaken! Stuur ze, voorzien van naam naar: 
praatmar@degaastmar.nl
en, omdat deze mailbox snel vol is, ook via  
wwb@ziggo.nl

let op de uiterste inleverdatum!

aanlever-formaat foto’s. 
Wij hebben de foto’s voor De Praatmar het 
liefst in originele grootte en vragen u om 
afbeeldingen aan te leveren van tenminste
240 dpi of foto’s met een bestandsomvang 
van minimaal 1 of 2 mb. Alleen zo kunnen we 
een kwalitatief goede Praatmar-print maken 
van uw afbeelding.

Gespot? 
Stuur (eigen)aardige dorpsmomenten  in 
beeld naar ons. Wij geven ze een plekje in 

De Praatmar!

REDAksjEPRAAT
Op weg naar……

op weg naar elkaar is anders dan anders.
11 maart: de WHO verklaart dat er sprake is 
van een wereldwijde epidemie veroorzaakt
door het nieuwe coronavirus. We zijn allemaal 
door de overheid opgedragen ons aan de
richtlijnen van het RIVM te houden om 
verspreiding van dit virus te beperken.

op weg naar de stad is merkwaardig.
24 maart: op smalle paden afstand houden 
is lastig en soms onhandig! Wandelaars gaan
verder in de berm staan. De stad is stil, heel 
stil. Het is ongekend.

op weg naar de stilte is opvallend.
Zelfs voor ons, die in Gaastmeer wonen, 
waar de stilte vrijwillig op te zoeken is. Hoe 
ga je om met verplichte stilte? Gelukkig 
zijn er middelen en mogelijkheden die we 
gebruiken om contact te hebben en is er geen 
volledige ‘lockdown’. We gaan eenvoudig 
door en
ontmoeten hierbij iemand op straat of op het 
water.

op weg naar een ‘ander normaal’ is samen 
zoeken.
Ook wij als redactie passen ons aan. Zo 
doen we veel via verschillende manieren 
van digitaal overleg. Het scheelt dat we 
samen weten waar we het voor doen; het 
informeren van de inwoners van Gaastmeer 
en andere belanghebbenden om het gevoel 
van ‘mienskip’ te bevorderen. Dit doen we 
door het plaatsen van ingezonden kopij en 
de invulling van vaste rubrieken.

op weg naar een (tijdelijk nieuwe) 
samen-leving is nogal wat!
Het betekent misschien dat er met andere 
middelen een ander bereik komt. Elkaar 
begrijpen helpt hierbij merken we bij de 
redactie (in het Fries lukt dat ook...)

We beseffen dat er nu nog meer dan anders 
uitgekeken wordt naar deze Praatmar. 

Veel leesplezier gewenst!

brood van de warme bakker
 is lekker en gezond

probeer ook eens
onze andere producten zoals 
onze echte Friese oranjekoek
en ons heerlijke suikerbrood

dit alles en nog veel meer…
bij de echte warme bakker

ypma’s bakkerij
de skatting 49 heeg tel. 0515-442277

GEZICHTSBEHANDELINGEN
HOTSTONE MASSAGE
HUIDVERBETERING
MAKE-UP

It Eilân 67 (Heechhús) 8621 CT 
Heeg
T.   0515 422464 | 06-23045877 
M. info@margreetmaaktmooi.nl 

margreetmaaktmooi.nl

TARiEVEN

kOPiëREN 2020
Speciaal voor verenigingen en bedrijven is 

er de mogelijkheid om te printen en/of  

kopiëren in het dorpshuis te Gaastmeer.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Pie Zeilstra, tel. 0515 - 46 96 32

Zwart enkelzijdig A4   € 0,06

Zwart dubbelzijdig A4  € 0,12

Zwart enkelzijdig A3   € 0,12

Zwart dubbelzijdig A3  € 0,24

Kleur enkelzijdig A4   € 0,14

Kleur dubbelzijdig A4   € 0,28

Kleur enkelzijdig A3   € 0,28

Kleur dubbelzijdig A3   € 0,56

Tarief is inclusief papierverbruik.
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600 m2 watersportwinkel 
kampeer- en watersportartikelen 

zeilkleding | bootschoenen | bootlaarzen | beslag 
reddingsvesten | zwemvesten | hengelsport- en 

kampeerartikelen | kaarten en boeken 
onderhoudsartikelen | touw 

 
 

Harinxmastraat 47-49 
8621 BK Heeg 

 0515 44 25 35 |  0515 44 24 74 
 

info@dejongwatersportheeg.nl 
www.dejongwatersportheeg.nl 

 

Jachtwerf 

‘De Poel’ 
houtwerk en reparatie 
ligplaatsen tot 6.50 m 

verhuur
boerderij-appartement 

  
Ton en Hetty Brundel 

Langstrjitte 8 
8611 JN Gaastmeer 

T. 0515469732 
jachtwerfdepoel@outlook.com

De Jong

Heeg
privé & werkplaats
osingahuizen 2

0515 442515

schilders

Raadsels. 
oplossing op pagina 29...

1. Een haan legt een bruin en een wit ei. Hoe zullen de kuikens eruit zien? 
2. Waarom vliegen vogels in de winter naar het zuiden? 
3. Het is groen en het hikt altijd? 
4. Ik ben een oneven getal. Haal je er een letter af dan word ik even. Welk getal ben ik? 
5. Wat springt als het loopt en zit als het stilstaat? 
6. Wat is een tomaat die AU zegt? 
7. Waarom mogen koeien niet naar voetbalwedstrijden gaan kijken? 
8. Waarom gaat het WK verstoppertje niet door dit jaar? 
9. Wat staat er aan het eind van de regenboog?
10. Welk woord van vier letters wordt korter als je er twee letters aan toevoegt? 
11. Wat heeft een duim en vier vingers maar leeft niet? 
12. Waarom komt een duizendpoot altijd te laat op zijn voetbalwedstrijd? 

mailto:jachtwerfdepoel@outlook.com
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nieuwbouw- en onderhoudsschilderwerk
staalconservering | reclamewerk

decoratief spuitwerk |hout- en marmerimitatie
isolatie- en veiligheidsglas

wandafwerking | multicolorspuitwerk
de draei 28 | 8621 cz | heeg

tel. 0515 442497

als je al wat ouder bent, en je wilt wat 
doorgeven van het verleden, dan heb je 
het voordeel dat je wat verder van het 
heden afstaat. de wijze waarop je ouders en 
grootouders hebben geleefd, overspant een 
eeuw of nog langer.

Onze familie woonde en woont nog zo’n kleine 
vier kilometer van de bebouwde kom van het 
dorp Gaastmeer, op een schiereiland van ruim 
200 ha richting Workum.
Je had, voordat er een weg kwam, vier kerk-
bootjes. Twee hervormde en twee gereformeerde 
en die voeren zondags vaak twee maal drie 
kwartier over het water naar twee verschillende 
kerken.

Het waren kajuitbootjes voor ongeveer zes 
personen; wij zeggen nu wel kerkboten, maar 
we gebruikten ze natuurlijk overal voor: met 
de praam koeien weg brengen, materialen 
ophalen, naar de fanfare ’s avonds. 

Die boten waren voor ons een hele vooruitgang, 
niet meer drie kilometer door het land sjouwen, 
wat ook wel weer wat avontuurlijks had. Zo 
hebben we een paar keer in de winter met 
ongeveer twaalf mensen een toneelstuk 

opgevoerd, na een concert. Een toneelstuk in 
drie bedrijven, en alleen met mensen uit uit de 
polder.

De kerk was een belangrijke factor in ons doen 
en beleven. Wat ik mij nog herinner was op 

een Paasmaandag na een 
kerkbezoek met een paar 
stelletjes met een huurauto 
naar de bloembollenvelden. 
De auto stond klaar en 
door de radio klonk 
de marinierskapel met 
marsmuziek. Omdat ik bij de 
fanfare speelde en veel van 
muziek hield, was dit een 
feestelijk begin van de tocht.

Mijn grootouders zijn hier 
begonnen met zes koeien en 

een paar ha land. Ze 
kwamen uit het dorp 
Oudega waar mijn 
grootvader twee 
koeien had en mijn 
grootmoeder met 
de petroleumkar 
door het dorp 
ging. Het was 
dus voor hen 
een hele voor-

iN HET VERLEDEN LiGT HET HEDEN, 
iN HET NU, wAT wORDEN zAL.

De ’Marijke’ onderweg...

Pake & beppe 
Gerrit Renema  en Boukje Wijnja

door Gerrit renema Luchtfoto ± 1952 met de windmolen uit de oorlogsjaren.
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GROEPsACCOMMODATiE
CAMPiNG
APPARTEMENTEN
ELEkTROsLOEPEN
Recreatiebedrijf 
‘Gouden Plakje’
Kaepwei 2, 
8611 JL Gaastmeer

Tel. 06-31780849
www.goudenplakje.nl

Gouden Plakje

RUsT, RUiMTE, wATER EN NATUUR

wij kunnen grofvuil bij u thuis ophalen. 
een paar keer per jaar is een inzameldag van grofvuil 
in uw dorp of wijk. de eerste twee kubieke meter (2 m3) 
grofvuil zijn gratis. voor meer afval moet u betalen. 
wilt u weten wanneer we bij u in de straat grofvuil 
komen ophalen? Bel dan met 14 0515. u kunt uw 
grofvuil hier ook aanmelden. u bewaart uw grofvuil 
op uw eigen erf.afvalkalender

Afvalkalender 2020
Hellingpaed 24, 8611JR Gaastmeer

Januari
wk

1 30 31 1
Nieuwjaarsdag

2 3 4 5

2 6 7 8 9 10 11 12

3 13 14 15 16 17 18 19

4 20 21 22 23 24 25 26

5 27 28 29 30 31 1 2

ma di wo do vr za zo

Februari
wk

5 27 28 29 30 31 1 2

6 3 4 5 6 7 8 9

7 10 11 12 13 14 15 16

8 17 18 19 20 21 22 23

9 24 25 26 27 28 29 1

ma di wo do vr za zo

Maart
wk

9 24 25 26 27 28 29 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31 1 2 3 4 5

ma di wo do vr za zo

April
wk

14 30 31 1 2 3 4 5

15 6 7 8 9 10 11 12
1e Paasdag

16 13
2e Paasdag

14 15 16 17 18 19

17 20 21 22 23 24 25 26

18 27
Koningsdag

28 29 30 1 2 3

ma di wo do vr za zo

Mei
wk

18 27
Koningsdag

28 29 30 1 2 3

19 4 5
Bevrijdingsdag

6 7 8 9 10

20 11 12 13 14 15 16 17

21 18 19 20 21
Hemelvaart

22 23 24

22 25 26 27 28 29 30 31
1e Pinksterdag

ma di wo do vr za zo

Juni
wk

23 1
2e Pinksterdag

2 3 4 5 6 7

24 8 9 10 11 12 13 14

25 15 16 17 18 19 20 21

26 22 23 24 25 26 27 28

27 29 30 1 2 3 4 5

ma di wo do vr za zo

uitgang toen ze hier in de polder kwamen wonen. 
Van twee naar zes koeien met de gedachte nog 
meer te groeien, als er misschien nog eens wat 
land vrij kwam.

Toen ze net 25 jaar ge-
trouwd waren overleed 
een van hun twee zonen 
in militaire dienst aan 
tuberculose. Voor hen een 
hele slag. Er stond niet voor 
niets in hun advertentie: 
Wegens omstandigheden 
geen bezoek. Als jongen 
op de lagere school heb ik 
een brief gelezen van hun 
zoon, een brief aan zijn ouders die mij altijd is 
bijgebleven en blijkbaar heel erg geraakt heeft. 
Zijn bijzondere vertrouwen in God.

Mijn grootouders hebben heel wat jaren in 
Workum gewoond, en omdat wij in Workum 
naar school gingen bleven wij daar altijd eten. Ik 
ben een keer door een oudere jongen in elkaar 
geslagen omdat ik vergeten was lisdodden (in 
het Frysk doerebouten/tuorreboten) voor hem 
mee te nemen voor een paar centen. Toen is mijn 
grootmoeder er naar toe gegaan en werd hij niet 
gespaard.
In mijn schooltijd bleef ik daar ‘s nachts ook 
wel slapen en nam mijn grootmoeder mij wel 
eens mee naar de kerk. Een dienst weet ik mij 

nog te herinneren. De titel 
van de preek was: ’Hij, Gij 
en ik’. Predikant was Sibe 
van Aangium, schrijver 
van jongensboeken, zoals 
de ‘Smokkelaars van de 
Schans’, die wij graag lazen. 
Ik heb het op internet op 
gezocht, want ik twijfelde 
aan het waarheidsgehalte 
van mijn geheugen, 
maar hij was inderdaad 
predikant. In werkelijk-
heid heette hij Hendrik 

Steen. Hij was emotioneel 
als hij preekte, het zal wel in het laatst van zijn 
loopbaan zijn geweest toen hij in Workum 
voorging. Oudere mensen worden soms wat 
sneller emotioneel. 

Heeft U dat ook wel eens dat bepaalde woorden 
uitgesproken in het Frysk je meer zeggen dan in 
het Nederlands?
Wij hadden in Gaastmeer twee kerken, de 
Hervormde en de Gereformeerde. In de loop 
van de tijd hebben wij ze de naam Hervormd 
(Pieltsjerke) en Gereformeerd (Poeltsjerke) 
gegeven. Zeg je dat in de Nederlandse vertaling, 
dan hoort dat koud en afstandelijk. De klank ’Tsj’ 
geeft er wat mystieks aan, zoals tsjuster en tsjoed 
(red. tsjoed = slecht, verkeerd).

Toen mijn vader in de kerkenraad zat heeft hij 
enkele spannende momenten mee gemaakt. 
Zo ging hij op een stormachtige avond met de 
boot naar Gaastmeer. Door slecht zicht voer hij 
op de terugweg met volle vaart in de rietkraag. 
Achter die rietkraag lag een apart stuk nat land, 
los van de grote polder. Mijn vader had de 
kracht niet de boot weer los te krijgen en kon 
ook niet lopende naar huis. Die nacht hebben 
mijn zwager Jan en ik met hun boot net zo lang 
gezocht tot wij hem vonden. Je kon niet even 
bellen, en moest maar aannemen dat er iets niet 
klopte. Hij was wel verkleumd maar heeft er niks 
aan over gehouden. 
Ook de notulenboeken zijn een keer in de sloot 
beland, toen hij met de fiets over de plank de 
sloot in fietste. Wij hadden in de polder bij de 
hekken een plank met leuningen, waar je zo over 
kon fietsen.

Mijn ouders hadden een sterke band met 

Mijn ouders: Ulbe Renema en Maaike Renema-Damsma
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Fa. J. van der Heide & Zoon 

fourages 
kunstmest 

ruwvoeders 
melkvervoer 

Nijedyk 57 | 8621 BE HEEG |  0515 442620 |  0515 443605
info@vanderheide-fourages.nl -●- www.vanderheide-fourages.nl

smederij 
hoekstra 

verkoop en reparatie
tractoren en landbouwwerktuigen
info@smederijhoekstra.nl | www.smederijhoekstra.nl
breksdyk 24 | oudega (w) |  0515 46 94 56

in onze winkel:
 hand- en tuingereedschap
 fietsen en onderdelen
 verfartikelen
 laarzen
 schaatsen enz.

ERING gazonmaaiers: een complete serie met sterke punten!
Tandemmaaiers met twee messen in plaats van één.

Dat maait een stuk beter!

joodyk 1

predikant Andries Ferwerda. Hij had een 
beroep gekregen in de Gereformeerde Kerk van 
Gaastmeer. Hij kwam hier als jonge predikant. Hij 
had woonruimte nodig en kwam toen eerst in het 
dorpshuis te wonen, wat nu de winkel is was in 
die tijd een woonhuis. Ik moest van mijn ouders 
op de fiets door het land een petroleumtoestel 
naar Ferwerda brengen en kwam onderweg 
een gemeentelid tegen. ’Ek al ûnderweis foar de 
dumny?’ was zijn kommentaar. Ik vond het maar 
niks en schaamde mij.

Deze predikant was een bewonderaar van 
de schrijver Godfried Bomans. Hij wilde dat 
hij een keer naar Gaastmeer kwam, maar dat 
moest honderd gulden kosten en dat vond 
de kerkenraad te duur. Zijn vriendschap met 
Godfried Bomans kreeg een deuk. Dat zo’n 
bekende man daar zo veel geld voor vroeg!
Wij gingen graag naar hem op catechisatie, want 
dan vertelde hij aan het eind van de les ons wel 
eens een verhaal. Hij kon dat spannend doen. 
Een keer eindigde het verhaal met de uitroep: ’Do 
hast myn mûtse!’ en dan lachte hij de spanning 
weg. Hij genoot er zelf van.

Mijn zus herinnerde zich een keer dat op een 
zondag de dominee en zijn vrouw met mijn 
ouders mee naar ons huis gingen en bij ons 
aten. Moet je je voorstellen… kop koffie, eten, 
en dan weer naar de kerk… Ze kwamen dan ook 
een klein kwartier te laat. En de gemeente maar 
wachten.

Ons Friese platteland heeft mooie dorpen met 
mooie kerken, daar moeten we zuinig op zijn!
In juni 2019 is er een fotoboek uitgegeven 
van de kerk van Gaastmeer, waarin de klok, 

gegoten in 1519, de gerestaureerde Bijbel (een 
Bieskensbijbel) van 355 jaar oud en de preekstoel 
ruim 400 jaar oud zijn beschreven. De stichting 
Âlde Fryske Tsjerken probeert die kerken in stand 
te houden.
Die kerken trekken mensen met doop, trouw- 
en rouwdiensten en zondagse erediensten. Die 
kerken, met mensen in hun midden, bieden 
hoop en toekomst voor ons en onze kinderen.

Op it iis omstreeks 1968 mei heit Ulbe, syn pakesizzer Ulbe 
as lyts mantsje en Gerrit sels.

Gerrit Renema
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Aldwar Pleats   Melkveehouderij en Recreatiebedrijf

Bêd & Brochje
 Verhuur van vakantiewoning  
 Verhuur van ligplaatsen voor boten
 Winterstalling voor caravans en boten

Maatschap Visser, Munkedyk 1, 8611 JP Gaastmeer, 0515-469568

www.aldwar.nl
www.jachthavendeterp.nl
aldwar@hetnet.nl

Nieuw: prachtige ligplaatsen te huur in Jachthaven De Terp!

iT HiMD
FAN iT LiiF!

F.l.n.r. efter: Stinus, Jeltsje, Douwe, Tsjitske en Wijbren.  
F.l.n.r. foar: heit Jacob, Klaas, mem Johanna en Cees.

(Red.) Yn dizze frjemde Corona-tiid giet it allegear 
wat oars, dus dizze kear hat Klaas van de Goot it 
hielendal sels skreaun. Dit is syn ferhaal.

Berne: hikke en tein.
Ik bin berne op 26 maaie 1949 op Himelfeartsdei 
om 13:30 oere yn it sikehûs fan Snits. It wie 
striemin waar sa waard my ferteld.
Ik like op ús heit waard der sein, no dan gean ik 
der mar fanút dat it sa wie.

wenje.
Earst ha ik op de Langstrjitte wenne. Ek in lyts 
skoftke yn de winkel fan no. Doedestiids ’It 
Skoalhûs’. Dernei noch oan de J.J. Hofstrjitte wer’t 
no Andries en Tineke wenje. Yn 1953 binne wy 
nei Fiskersbuorren gien en der ha ik oant 1980 
wenne. Wij wiene buorlju fan Jelle en Inkje. Jelle 
van Netten wie grienteboer en dichter. Hy hat ris 
in gedicht foar Wijbren skreaun. 
Dat gie sa: 

Ik bin de pistonblazer fan 
Langstrjittebuorren.
Us heit is boer op Fiskersbuorren.
Hy hat 33 kij mei in lytse bolle der by.
Hat ús mem it tige drok dan seit se: 

Gean do mar te blazen yn it hok.
En oars giest mar nei Wieger* ta. 
Dy seit fan: hoem-rust–pa-pa-pa.
*Wieger Bakker 
Ik wit net oft it langer is mar oars soe ik 
dat wol hawwe wolle oft  ien dat noch 
hat.

skoaltiid.
Ik ha yn de Gaastmar op de legere skoalle sitten. 
In moaie tiid. As de skoalle útkaam fuotballen 
wy altyd op it skoalplein oant de klok tolve oere 
sloech Ik stie meast efter it stek de bal te kearen. 
In kear hie ik straf en moast neibliuwe by juffrou 
De Jong. Mar ik sei tsjin Thijs ten Hoeve doch it 
raam mar iepen krekt doe’t juffrou fuort wie. Ik 
bin der út klommen troch it rút. Mar ja, ik moast 
de jas ek noch ha en doarst der net wer yn. 

Doe ha Martha Deinum 
en Geke Ykema de jas 
foar my ophelle. Ek wer 
oplost. Mar de moandeis 
derop moast ik wer nei 
skoalle. Gelokkich wie dy 
moandeis dernei juffrou 
har jierdei op 1 april en 
se sei dat ik it net wer 
dwaan moast, dus dat 
foel ta.
Dernei ha ik op de ULO 
yn Snits sitten: fiif jier. It 
lêste jier ha ik oerdien. 
Ik skarrele oeral wat 
trochhinne. Ik siet altyd 
al op ’e ferwarming te 
trommeljen fandêr dat it 
letter myn hobby waard. 

It skrift stie ek altyd fol mei noaten. 
Ja, der moast oeral wat muzyk by!

wurk.
Yn 1966 doe’t ik fan de ULO ôfkaam, bin ik oan’t 
wurk gien by Hettinga-papierhannel yn Snits op 
it Hoogend. Nei in healjier waard ús heit belle 
troch de direkteur fan ‘e suvelfabryk yn Heech. 
Dy miende dat in âldere broer fan my wol op de 
fabryk wurkje woe. Mar dat wie net sa. Mar hy 

kLAAs 
VAN DER GOOT

I

http://www.aldwar.nl
http://www.jachthavendeterp.nl
mailto:aldwar@hetnet.nl
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Jachthaven 'Pieter Bouwe'
één van de mooiste en beschutte plekjes in 

de zuidwesthoek van Friesland en zeer gunstig 
gelegen midden in het merengebied. 
• Kraanmogelijkheden tot 16 ton,  

ook staande mast.
• Afspuitplaats
• Winterstalling binnen en buiten
• Verwarmd douche en toiletgebouw
• Onderhoud & reparatie
• Elektriciteit en water bij elke ligplaats
• Parkeergelegenheid
• Beveiligd terrein
 
Martijn en Rosalie Fakkeldij-Brundel 
Wieldyk 30 | 8611 JK | Gaastmeer  
T. 0515469696 
 

jachthaven@pieterbouwe.nl 
www.jachthavenpieterbouwe.nl

Garage de Hoop - Osingahuizen 18 - 8621 XD Heeg - T. 0515 443535
www.garagedehoop.nl  -  info@garagedehoop.nl

Harinxmastrjitte 38
8621 BL Heeg
tel. 0515-442307

Woensdagmiddag

kinderen knippen
Vrijdagavond

knippen zonder afspraak

voor volwassenen

Verkoop nieuw & gebruikt
•	 APK keuring
•	 airco service
•	 storing diagnose
•	 3d uitlijnen
•	 schadeherstel
•	 ruitreparatie
•	 onderhoud	en	reparatie	van	 

auto’s, campers en caravans
•	 verkoop en monteren van  

caravan movers

stalling

sei ik ha noch wol in soan en dy wol graach wat 
tichter by hûs wurkje. Sadwaande wie ik in wike 
letter oan it wurk op it kantoar fan de fabryk yn 
Heech. Ik ha fan feb. 1967 oant 1995 yn Heech 
wurke en fan ôf dy tiid yn Warkum oant maart 
2011. Dernei bin ik mei pré-pensjoen gien.

hobby‘s en frijwilligerswurk.
Dat binne der noch al 
wat. Muzyk (slachwurk): 
ik spylje by twa korpsen, 
de Gaastmar en Heech.
En de lêste tiid sjonge 
mei en dirigeare fan it 
koar Gaudété. Damje. 
Frysk spul, neisoarch foar 
de fûgels, sile. Fierder 
bin ik as frijwilliger aktyf 
by de Voedselbank en 
de Stichting Present. 
Tongersdeitemiddeis: de 
Soos. Dêr ha ik it biljerten 
leard fan, earst, Anne 

Terpstra en letter fan Thijs Westra. Slachwurk ha 
ik dien fan ôf 1959 earst by Sake Tiemersma yn 
it gebou mei Jan Zeilstra en Minze van der Veen. 
Dat gie doe noch fan: 

1-2-3-4 Jan Poepelapke ging uit wandelen, 
1-2-3-4 Jan Poepelap sta stil!

Op myn earste konkoers spilen wy it stik Grand 
Canon du Verdon. Tiemersma sei dat ik dat mar 
meispylje moast. Ik spile in partij op it woodblock 
(houtblokje) en de jury fûn dat kennenlik sa moai 
dat it yn it ferslach kaam te stean. ‘Pluim voor 
jonge man achter de kleine trom’. Ik wie doe tolve 
jier en ik wie fansels hielendal út ‘e skroeven. 
Fandêr dat ik no noch slachwurk spylje! Ik ha 
noch 8 jier dirigeard by twa korpsen: Wurdum 
en Spannum en twa jier direksjeles hân fan Pibe 
Bakker en Jan de Haan.

No bin ik sûnt 2 jier op sjongles 
by Mark Riemer yn Snits. Der 
gie in wrâld foar my iepen. 
Wat men noch leare kin op 
dizze leeftiid mei jo stim. Ik 
fyn it prachtich en kin my der 
hielendal yn útlibje. Fierder ha 
ik noch in pear ferskes skreaun 
foar by de gitaar. Ik ha der trije 

jier les yn hân yn Snits. In hiel protte ha ik dêr 
leard en it wie in moaie tiid. 

Ik doch de sinterij fan de diakony fan ús tsjerke. 
Ik gean graach nei tsjerke en doch myn dingen 
mei nocht. En hear faaks wat nijs yn in preek en 
tink dan: sa ha ik it noch nea heard. En ik mei hiel 
graach sjonge. Ik mis it sjongen mei elkoar no 
der gjin tsjinsten binne.

fakânsje.
Yn myn jonge jierren hie ik fakânsje op 
Fiskersbuorren. Der wiene altyd fakânsjegasten 
en we koene dus fan alles dwaan. Sile, swimme, 
it lân yn en yn ‘e pleats weikrûperke boartsje. 
En letter jûns nei Heech, bar ‘T & T’ of earne 
oars hinne. In prachttiid. De lêste jierren ha 
ik busreizen makke mei Gerlof nei wol 6 of 7 
ferskate lânnen.

ferkearing.
Ik ha in pear kear in relaasje hân mar fierder is dat 
net slagge. Ik bin no frijgesel of allinnich-steande. 
Ik kin der mei libje al soe ik it ek wol graach oars 
sjoen ha.

wêr kinst’ my foar wekker meitsje?
Se kinne my wol wekker meitsje mei it koar 
‘Gaudété’, midden yn e nacht. Ik tink dat ik dan 
wol yn ‘e pyama yn de doar stean. Of mei muzyk: 
in prachtich koraal (fanfare of klassyk).

passy.
Slachwurk is myn nocht en dan net samar wat 
slaan mar elke slach moat syn wearde ha en 
dan de balâns yn it orkest te finen. Sa is dat ek 
no, mei it sjongen. Noaten stean wol op it papier 
mei wat omskriuwinkjes derby. Mar by my moat 
it fan binnen út komme. Der moat gefoel yn sitte. 
Yn febrewaris ha ik mei it Snitser manljuskoar 
‘Edoza’ songen yn de RK-tsjerke yn Snits. Ik fûn it 
geweldich moai. Prestaasje is net it belangrykste. 
As ien wat mei hert en siel bringt, genietsje ik der 
fan, gewoan sa’t men is.

Minne eigenskip.
Ik wol wolris te gau antwurdsje op fragen en 
te gau in antwurd jaan. Earst efkes neitinke….. 
Fierder wolris wat koart ‘foar de kop’ (holle). Mar 
oare minsken witte dy eigenskippen faaks better 
as ik.

algemien.
Ik hâld fan minsken sa ’t se binne. Ik wit, tink ik, in 

mailto:jachthaven@pieterbouwe.nl
http://www.garagedehoop.nl
mailto:info@garagedehoop.nl
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VAN DE jAREN zEsTiG TOT EN MET NU

DE PRAATMAR... ALTijD RUiMTE VOOR GOEDE iDEEëN!

’iN bEwEGiNG EN 
bEziG bLijVEN: 
GOED VOOR jE!’

protte mar wit ek in protte net en kin der noch in 
protte byleare.
No dit is myn ferhaal, ik leau dat it himd no wol 
út is. Mar dat is net sa slim ik ha net safolle hier 
op it boarst mar ja dat sjogge jimme dochs net 
op it papier. De oare kear giet it himd nei: 
sytse terpstra.

Klaas van der Goot

speciaal programma ’fryslân fit’: voor 
beweging thuis. van maandag tot en met 
vrijdag wordt om 09:00, 10:00 en 11:00 uur 
het programma ’fryslân fit’  uitgezonden op 
omrop fryslân (tv & internet).

Het programma biedt verschillende oefeningen 
voor de spieren en de conditie aan en is geschikt 
voor elke leeftijd op elk niveau. 

Sporten kan natuurlijk ook op het sportplein. 
Even, 15 minuten, individueel of op afstand met 
z’n tweeën. Dit is zeker niet hetzelfde als sporten 
met het bestaande clubje op woensdagochtend. 
Het houdt je wel ‘Kwyk’ tot het moment dat er 
weer samen gesport kan worden! 

Elke donderdag wordt een Kwykmail gestuurd 
met tips over films of documentaires die de 
komende week op TV / internet / Netflix komen. 
Zo is er straks genoeg gespreksstof voor de 
koffieochtenden! En duurt het nog even voor de 
koffieochtenden terugkeren dan is een praatje 
op het pad of over de schutting ook een goed 
idee…
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Iin oersetting fan dit hast klassyk te neamen 
printeboek, dêr’t heit, mei syn fjouwer 
bern, allerhanne swierrichheden as blabze, 
wetter, in sniestoarm en in tsjustere bosk 
oerwint op jacht nei de bear. Mar dan is der 
de konfrontaasje en witte se net hoe gau’t se 
werom fleane sille nei it feilige hûs. in kostlik 
sirkelferhaal mei oansprekkende werhellings 
by elk obstakel. 

Wy geane hjoed op bearejacht.
Wy fange fêst in gruttenien.
Wat ha we in prachtige dei!
Wy jouwe nergens om.

CORONA-TiiD: OP bEAREjACHT yN ’E GAAsTMAR!

Reporter Tryntsje 
is op bearejacht 

west!

Utiliteitsbouw 

Ligboxstallen, loodsen en schuren (Woon) boerderijen 

Nieuwbouw en verbouw 

 Bouwadvies en ontwerptekeningen, zowel in 2D als in 3D. 

 Budgetteren, vergunning aanvraag, bestek en aanbesteding. 

 Inkoop, organisatie en bouwbegeleiding. 

 Nieuwbouw, verbouw en renovatie - asbestsanering, sloop en herbouw. 

Jetze Terpstra   De Joodyk 9B    8614 JK Oudega-SWF 

0515 85 88 28   info@bbt-agribouw.nl  www.bbt-agribouw.nl

 

 

 

Een goed begin is het halve werk. 

Verhuur van bedrijfsruimte/winterstalling. 
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GEzOCHT: VRijwiLLiGERs & DONATEURs!

de historie in het kort.
voor alle nieuwkomers in Gaastmeer en voor 
diegenen die het niet meer precies weten...

de palingklipper ‘voorwaarts’ is het enige 
nog varende overblijfsel van de roemruchte 
hegemer en Gaastmeerder palinghandel. 
sinds 1909 maakt het stalen beunschip een 
onverbrekelijk deel uit van het historisch 
perspectief van de gemeente súdwest-fryslân 
en het dorp Gaastmeer in het bijzonder; het 
middenschip staat in rechtstreekse verbinding 
met het buitenwater, waardoor de gevangen 
vis levend bewaard en getransporteerd kon 
worden.

In 1907 is het schip gebouwd door -vermoedelijk 
- Duivendijk te Lekkerkerk voor de vishandel op 
de Zuid-Hollandse eilanden. In 1909 is het schip 
verkocht aan de Firma Visser te Heeg, die het 
inzette voor het ophalen en wegbrengen van 
levende paling in de Zuidwesthoek en verder 
weg gelegen delen van Nederland. De levende 
paling werd deels gekocht bij de binnenvisserij 
in geheel Nederland en de vis werd bewaard 
in depot in zogenaamde leggers bij Heeg en 
Gaastmeer. De voorraden werden aangevuld 

met levende paling en 
opgehaald uit verder 
gelegen delen van 
Europa: Dene-marken, 
Oostzee. 
Vervolgens werd deze 
voorraad met de 
roemruchte palingaken 
getransporteerd naar de 
grote bevolkingscentra, 
met name naar Londen.  
Daar werd de vis 
uitgevent aan het 
publiek. Na de 
ondergang van de 
Firma Visser werd de 
‘Voorwaarts’ in 1946 
aangekocht door de 
Firma Van Netten te 

Gaastmeer. Deze heeft 
het schip tot in de jaren zeventig ingezet voor 
het transport van paling. De paling werd in de 
noordelijke provincies aangekocht en naar 
Zeeland en Zuid-Holland verscheept. Later is dit 
transport overgenomen door tankwagens. 

Om dit unieke historische scheepje te kunnen 
behouden is de ‘‘Voorwaarts’’ in 2010 o.a. met 
behulp van donateurs aangekocht door Stichting 
Palingklipper ‘Voorwaarts’. 
De ‘Voorwaarts’ heeft een vaste ligplaats aan 
de los wal te Gaastmeer. Deze ligplaats maakt 
onderdeel uit van de zogenaamde Historische 
schepenroute. De ‘‘Voorwaarts’’ is opgenomen in 
het Monumentenregister van de Federatie Oud 
Nederlandse Vaartuigen (FONV).

Op 15 juni 2019 kwam de roemruchte tijd van 
de ‘Voorwaarts’ weer even tot leven. Door het 
leveren van verse paling aan de palingaak 
‘Korneliske Ykes’ in Heeg. Hiermee werd de 
palingaak symbolisch ‘uitgezwaaid’ op weg naar 
London.

jaarlijks onderhoud
Het schip is afgelopen winter en in het vroege 
voorjaar goed onder handen genomen. De 
stuurhut en de mast zijn er af geweest. Er is flink 
geschuurd en opnieuw gelakt. Veel dank gaat 

PALiNGkLiPPER ‘VOORwAARTs’
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antwoorden
OP DE RAADsELs VAN PAGiNA 24... 

1. Een haan legt geen eieren…
2. Het is te ver om te lopen…
3. Kermit de Hikker!
4. Zeven; (z)even
5. Een kangoeroe
6. Een automaat! 
7. Omdat ze alleen maar Boe! roepen!
8. Omdat ze de winnaar van vorig jaar 

nog niet hebben gevonden!
9. De letter ‘g’ 
10. Kort
11. Een handschoen!
12. Omdat hij zijn schoenen nog moet 

aantrekken!

dan ook uit naar de vrijwilligers Trudy Roodhof, 
Heine Deelstra en Wiebs Leenstra. Jaap Stienstra 
draagt inmiddels zorg voor het onderhoud van 
de motor. Met zijn ervaring als machinist op 
de grote vaart komt zijn kennis goed van pas. 
Heel fijn dat ook hij zich heeft aangesloten als 
vrijwilliger.

creatieve plannen voor de toekomst
Om de historie en vooral het voortbestaan van 
de ‘‘Voorwaarts’’ te behouden, wil het bestuur 
op een creatieve manier het publiek betrekken. 
Wat zou het leuk zijn het schip in te zetten voor 
de promotie van het watersportdorp Gaastmeer. 
Bij lokale en/of regionale evenementen en ook 
bij de visserijdagen in Workum, historische 
schependagen, braderieën/ festiviteiten van 
dorpen liggend in het Friese meren gebied. Zo 
was vorig jaar het leveren van verse paling aan 
en het uitzwaaien van palingaak de ‘Korneliske 
Ykes’ op haar overtocht naar London een mooie 
en gedenkwaardige eerste oefening.  
En wanneer bedrijven zich tijdens dit soort 
evenementen op of via de ‘Voorwaarts’ willen 
presenteren, is dat mogelijk in ruil voor een 
geldelijke bijdrage.

’VOORwAARTs’

op zoek naar donateurs!
De ‘Voorwaarts’ is een historisch belangrijk 

monument voor Gaastmeer. 
haar voortbestaan kan niet zonder 

voldoende draagvlak onder de inwoners, 
vaste bezoekers en bedrijven van 

Gaastmeer e.o. 
Voor een minimum van€ 15,-- per jaar kunt u 

al donateur worden. Meld u aan!

word vrijwilliger
Voor het jaarlijks onderhoud is het bestuur 
op zoek naar meer vrijwilligers die zich willen 
aansluiten bij het huidige team. Het is erg 
leuk om samen dit project aan te pakken. De 
gezellige gesprekken die onder het werken 
op gang komen, zorgen voor ontspanning en 
saamhorigheid. Ook is de stichting op zoek 
naar meer vrijwilligers die kunnen schipperen 
en/of het leuk vinden om als matroos aan te 
monsteren tijdens het bezoek aan evenementen 
zodra dit weer kan! Je kunt je als donateur en/of 
vrijwilliger aanmelden via: 
palingklippervoorwaarts@gmail.com
Of neem contact op met Gerard Burgers
T. 06-20609725

iT EARsTE LjiPAAi 
fan ’Klaver Fjouwer is 
op15 maart 2020 fûn 
troch: Mirthe Veenstra.
Lokwinske Mirthe!



De Gaastmar, doarpskrante ‘De Praatmar’        36ste jiergong nûmer 3 | maaie 2020

30 31

W
75 jAAR bEVRijDiNG
Wurkgroep Oer De Gaastmar

we hadden zulke mooie plannen: een 
herdenkingsavond op 3 mei met muziek, 
verhalen en herinneringen en in het lokaal 
een tentoonstelling met foto’s en korte 
teksten. helaas, alles geveld door de griep. 
Gelukkig hebben we de praatmar en die 
verschijnt gewoon, als is het dan een paar 
weken na 4 en 5 mei. enkele van de verhalen 
vertellen we hier. het is nog een lang stuk 
geworden, maar ach, er is ook zoveel te 
vertellen en, geloof ons, we hebben ons nog 
behoorlijk ingehouden. hieronder stukken 
uit dagboeken en verslagen over de eerste 
en de laatste dag van de oorlog en enkele 
voor Gaastmeer belangrijke gebeurtenissen 
tussen deze dagen in. wat schuin gedrukt is, 
hebben we zelf toegevoegd.

UiT HET DAGbOEk VAN EkkE w. ATsMA   
(geb. 28 maart 1926)
Vrijdag, 10 mei 1940, 
‘s morgens 2 uur. 
Ik slaap lekker, we hadden de 
vorige avond zó gevoetbald! Dan, 
plotseling, word ik wakker, deels 
omdat hait roept, deels om een 
onheilspellend gebrom en geronk 
in de lucht. Vliegtuigen! Engelse? 
Duitse? Hollandse? 
Ze zijn vlak boven onze boerderij. 
Nieuwsgierig wip ik uit ‘t bed en het 
hoofd door ‘t dakvenster. ‘t Is helder 
buiten. ‘t Is één geronk. Maar ik zie 
niks. Alles afgespeurd...neen niks… 
er glipt ook niet eens één voor een 
ster langs of zo. ’t Is fris en ik duik 

weer in bed, maar natuurlijk niet 
slapen en mijn pogingen om wakker 
te blijven gelukken. ‘t Gebrom sterft 
weg. Dan, na enige minuten komen 
ze terug, de lucht dreunt, ik popel 
om weer te gaan kijken, maar je ziet 
toch niks. Warempel, na een paar 
minuten, daar heb je ze weer, wéér 
weg, wéér terug. Ik ben in slaap 
gevallen, maar nu word ik weer 
wakker. En wéér die vliegtuigen, 
maar nu zo laag. Ik vlieg naar de 
kajuit. Niets te zien natuurlijk. Wéér 
op bed. 
‘Nu zal het wel oorlog zijn‘: zeg ik 
tegen mijn broer, ‘wil je ook niet 
eens kijken?’ 
‘Laat mij ‘t laatste stukje voor de 
oorlog maar uitslapen!’

Zaterdag 11 mei. 
Alles moest verduisterd zijn, deze 
nacht. Geruchten, dat de Duitsers 
in Sneek zijn. Ds. Bijlsma per motor 
naar Sneek. Aan elke kant van de 
stad een houwitser
Alle boten worden gevorderd.

Pinksterzondag 12 mei. 
Nu en dan buldert een kanon. En 
‘t mooiste…..Jelle Westra en Rinze 
Piso terug! Ze mochten weg en zijn 
van Makkum af gelopen, 30 km! En 
tussen landmijnen door waren ze in 
Workum aangekomen. Hier waren 
de Duitsers al. Haarsma die NSB’er 
sprong dadelijk bij hen op de auto! 
Thijs is hier bijna de gehele morgen 
geweest. Ds. Bijlsma zegt een beetje 
te veel. Spreken is zilver... Ik heb 
een poosje op de beurs gestaan. 
Allerhande nieuws, teveel om op 
te schrijven. De Duitsers hebben 
plaatselijk het IJsselmeer bereikt.

Belevenissen van rinze piso en jelle westra 
Verslag van Rinze Piso.

AFsLUiTDijk
we kregen order van de burgemeester door 
politie de jong, om met alle bussen in sneek 

te verschijnen bij het gemeentehuis. daar 
kregen wij instructies om naar de afsluitdijk 
te gaan. wij moesten mensen vanuit Makkum, 
Zurich, pingjum over de afsluitdijknaar 
noord-holland evacueren. 

Maar het was toen allemaal al een chaos met 
het verkeer. Er kwamen zoveel militaire- en 
particuliere auto’s van de grenzen en Groningen 
en Drenthe, waar de Duitsers ’s morgens vroeg 
al over de grenzen waren gekomen. Het ging 
dus voetje voor voetje en na uren kwamen bij 
’s avonds bij de Afsluitdijk aan. Daar was het 
een hopeloos geval: er mochten anders niet 
dan militaire voertuigen over de Afsluitdijk, alle 
particuliere auto’s werden gekeerd. De mensen 
lieten hun auto’s, met lopende motoren en open 
deuren, midden op de weg staan en sprongen 
met hun persoonlijke bezittingen op de militaire 
voertuigen. (later hoorden we dat het meest 
Joodse families en zakenlieden waren.) 
De auto’s werden zonder meer door de 
Nederlandse militairen in het IJsselmeer geduwd 
om ruimte te maken.  Dit ging haast de hele nacht 
door. Terwijl Duitse vliegtuigen lichtbommen 
uitwierpen stonden wij doodsangsten uitdat ze 
ons zouden beschieten wat echter niet gebeurde.
Toen het daglicht werd lieten de Nederlandse 
militairen de brug bij Kornwerderzand in de 
lucht vliegen. Ik denk dat dit te vlug gebeurde 
want alles liep toen vast en er kon niks meer over 
de Afsluitdijk. En de militaire leiding was ook niet 
meer van kracht, iedereen deed wat het beste 
was voor zichzelf. Onze bussen werden ook in 
de haven bij Kornwerderzand in het IJsselmeer 
gereden (ik denk wel 20 bussen). 
Toen kwamen de Duitse vliegtuigen en beschoten 
van alles wat maar op de kop van de Afsluitdijk 
was. Wij wisten niet waar wij heen moesten; als 
de vliegtuigen van de ene kant kwamen, lagen 
wij aan de andere kant van de dijk, draaiden ze 
om dan vlogen wij naar de andere kant. 

Het was één grote paniek; de één bad, de ander 
vloekte en een derde riep om z’n moeder. Ik heb 
nog nooit ernstiger gebeden… 
Er zijn die dag drie gesneuveld dat ik weet: Liuwe 
de Boer van Koudum en een chauffeur van de 
Fram, beide buschauffeur en een militair uit IJlst, 
ene Kaspersma. 
Jelle Westra en ik zijn samen gevlucht met behulp 
van een militair, die ons door eenmijnenveld 
hielp. Wij zijn toen helemaal van de Afsluitdijk, 
Makkum, Piaam, achter de zeepalen langs 
naar Workum gelopen en van Workum over It 
Heidenskip des nachts naar Gaastmeer. Toen wij 
in Workum kwamen, waren de Duitsers al heer 
en meester. Wij zagen de aanplakbiljetten aan de 
muren van verschillende gebouwen.
Het was een hele spanning voor onze families, 
die wisten niet waar wij waren. Toen ik ’s nachts 
thuiskwam heb ik mijn vader voor de eerste keer 
zien huilen (van blijdschap).

HULP AAN ONDERDUikERs
In Friesland zaten nogal wat onderduikers, 
waaronder Joden. Dat was niet zonder gevaar, 
zoals blijkt uit de herinneringen van Age Douwes 
Cnossen, geb. 2-8-1933, aan de belevenissen van 
zijn vader Douwe Cnossen.

rond 1943 kwam er een joodse familie, 
van oosten (5 personen) uit amersfoort 
onderduiken bij douwe en neeltje cnossen–
atsma in Gaastmeer.

Ze kwamen via de wachtmeester/politie van 
Oudega-W en bleven maar één nacht. Ze 
vertrokken naar It Heidenskip, naar  familie 
Johannes Bakker. Daar verbleven ze ca. 3 
maanden, toen de postbode van Workum 
hen in de gaten kreeg en heeft verraden. 
Johannes Bakker en Douwe Cnossen werden 
beiden opgepakt. Bakker heeft verteld dat de 
onderduikers ook bij Cnossen verbleven.
Douwe Cnossen heeft eerst twee weken in 
de  gevangenis in Leeuwarden gezeten, is 
mishandeld en geslagen tijdens de verhoren. Het 
eten was erg slecht. Daarna is hij naar de kampen 
van Amersfoort en Vught gestuurd. Hij heeft ca. 
acht maanden in Vught gezeten, zijn nummer 
was 1440, dat moest in de kleren gezet worden. 
Hij was aangesteld als koetsier, hij reed met 
het span door Vught, naar de gaarkeuken. De 

gaastmeer

...de één bad, de ander 
vloekte en een derde  
riep om zijn moeder. 
ik heb nog nooit 
ernstiger gebeden...
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mensen in Vught gooiden altijd meer eten op de 
wagen. Douwe Cnossen kon daar mee handelen 
en of verkopen in het kamp. Er kwamen ook 
wel pakketten met eten van thuis en hij schreef 
brieven naar huis dat ze aangekomen waren. 
Johannes Bakker zat ook in Vught, hij kreeg 
strafvermindering omdat hij de naam van Douwe 
Cnossen had doorgegeven.
Lodewijk Ypma had de taken op de boerderij 
overgenomen totdat Douwe Cnossen weer 
terug kwam.
(Hieronder de tekst van een brief die Douwe 
Cnossen naar huis stuurde uit Kamp Vught.)

17 december 1942.
Vanavond heb ik uw brief ontvangen 
en eruit vernomen dat je allemaal 
nog gezond bent. 
Nu daar ben ik blij om en ik ben ook 
nog goed gezond. Nu ik heb lang op 
uw brief gewacht maar vanavond 
kwam hij en nu schrijf ik ook direct 
maar. Nu ik ben ook blij dat het 
met de boerderij ook goed gaat. 
En verder moet u het maar regelen 

want u ziet het nu beter dan dat 
ik het nu weet. En ik vertrouw het 
u en u vader ook wel toe. U stuurt 
mij de twintig gulden in ‘t eerst 
voor de maand mij maar toe, want 
ik weet niet wanneer ik weer thuis 
kom maar ik hoop van een spoedig 
weerzien. En ik vertrouw op hem en 
dan komt het wel in orde, net als 
u en jullie allemaal doen, vraag er 
maar om, en hij mu(???) het wel. Je 
weet wel wie ik bedoel. Nu Neel ik 
las uit de brief dat S. niet meer bij 
u was, maar dat zal wel beter zijn. 
Hopende dat het niet meer zolang 
zal duren. De schapen komt mij niet 
onverwacht voor, maar als u ze niet 
vertrouwt verkoopt ze maar.
De varkens moet u ook maar goed 
op passen en de zeug heeft u denk 
ik ook al onder de beer gezet. U red 
dat ook wel . U moet de zaak maar 
regelen zoals we dat gewoon waren. 
Nu u moet aan allen de groeten 
doen, die naar me vroegen. Ook 

aan de familie.
Ik ben blij Neel dat het met u en de 
kinderen zoo goed gaat, daar ben 
ik dankbaar voor en ik vraag er 
ook om, dat weet je wel en het hoofd 
omhoog. En verder de groeten aan 
familie Bakker, het Heidenskip, je 
weet het wel.
Nu Neel de brief is haast vol en ik 
eindig maar weer met schrijven.
Nu de groeten van uw lieve man 
en vader. D. Cnossen. En een dikke 
smak. En pas goed op de kinderen. 
Daaaaaag tot ziens.

MELksTAkiNG 1943
iN OUDEGA EN GAAsTMEER
De mei- of melkstaking van begin mei 1943 was 
een reactie op de Duitse bekendmaking dat de 
Nederlandse militairen die in mei 1940 na de 
krijgshandelingen waren vrijgelaten, opnieuw 
weer gevangen zouden worden genomen. Een 
belangrijk aspect van deze staking was het 
weigeren van melklevering aan de melkfabriek 
door veel veehouders. Na het neerslaan van deze 
staking kwam het verzet in Friesland echt op 
gang. Reconstructie volgens gegevens ontleend 
aan Dossier Lammers, met aanvullingen van Age 
Cnossen. 

Op Zondag ‘s morgens te 8 à 9 uur zou burge-
meester Schut van Sneek gewaarschuwd zijn 
door de NSB-er (?) Van P. uit Oudega geboortig, 
die op zaterdagavond 1 mei van Leeuwarden 
over Sneek, waar alles tamelijk rustig was, naar 
Oudega gefietst was. Zaterdagavond zag hij hoe 
een groep jongelui op fietsen een melkwagen 
tegemoet reed –het was ca. 8 uur nu- en dwong 
de melkbussen aan de kant van de weg te 
zetten. Nog later ging het gerucht, dat men de 
draadverbinding der telefoon wilde verbreken 
en de spoorrails opbreken. Van P. zou toen in 
zenuwachtige stemming weer weggegaan 
zijn. De dorpspolitie moest in het begin van 
de zondagochtend een plakkaat over de 
afkondiging van het standrecht aanplakken. Dit 
moest gebeuren aan het publicatiebord bij de 
zuivelfabriek. 
Er kwamen nieuwsgierigen opdagen. Inge-
zetenen van Oudega en omgeving wilden het 
fabrieksterrein oplopen, wat door de politieman 

werd belet. Het doel was om het personeel, 
dat voor de werkzaamheden in de fabriek was 
verschenen, op te ruien. De burgemeester van 
Wymbritseradeel was deze morgen ook naar 
Oudega gegaan en bezocht te 10 uur de kerk 
aldaar. 
Om 11 uur Zondag ongeveer, kwam een luxe 
auto en een vrachtauto, waarin Duitse militairen 
zaten, het fabrieksterrein oprijden. (Schut had 
Beauftragte Ross gewaarschuwd). Er was een 
hoeveelheid melk over het fabrieksterrein 
uitgestort en een melkpraam was geleegd, die 
bij de fabriek lag. 
Vóór de kerkgang zou de burgemeester de 
bevolking al kalmerend hebben toegesproken. 
De andere mensen gingen daarop naar de 
kerk. Tegen het uitgaan van de kerken waren 
de Duitsers met 25 man Grüne verschenen en 
werd de burgemeester van Wymbritseradeel 
opgewacht, die daarna de predikanten moest 
aanmanen om het volk kalmerend toe te spreken. 
Er werden direct daarop enige jongens 
gearresteerd en om ca. 5 uur naar Sneek 
vervoerd. Dit waren: Wiebe de Witte, S. Wiersma, 
Broer de Witte en Wypke Martens. Bauke de 
Vries was weg en voor hem in de plaats werd 
zijn vrouw gearresteerd. 3 mei naar Groningen 
vervoerd; waar om 13 uur Broer de Witte ter 
dood werd veroordeeld, door het standgericht 
en onmiddellijk zou worden gefusilleerd. Bauke 
de Vries meldde zich uit eigen beweging, omdat 
zijn vrouw gevangen genomen was en werd op 
4 mei gefusilleerd. 
Terwijl de Duitse patrouille te Oudega was, 
verscheen in Gaastmeer de melkauto uit 
Oudega, begeleid door een Duitse soldaat. Dit 
was zondagmiddag onder kerktijd. Het was de 
bedoeling om de melk bij de boeren af te halen. 
De auto werd geparkeerd op de plaats van 
Douwe Cnossen (hoek Munkedyk J.J. Hofstrjitte).

Nu volgt het verslag van Age Cnossen over zijn 
moeder.
Neeltje Cnossen- Atsma wilde niet dat de melk 
naar de fabriek ging, het meeste was al in de sloot 
weggelopen. De Duitsers waren met een auto 
naar Gaastmeer gekomen, om de melkrijder te 
versterken. Neeltje heeft de sleutels uit de auto 
gepakt en in de sloot gegooid. Hiervoor werd zij 
opgepakt en meegenomen. De beide kinderen, 
Age 10 jaar en Jeltje 12 jaar, moesten natuurlijk 
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erg huilen, nu waren hun beide ouders niet meer 
thuis. Ergens onderweg (Niijalnd ?) is Neeltje uit 
de auto gezet en terug gelopen naar Gaastmeer. 
In Oudega-W kreeg ze een fiets aangeboden, ze 
moest nog melken.

Tenslotte weer het verslag van Lammers...
Ook begon men de banden met messen te 
bewerken. De soldaat woest, belde in de 
woning van Hillebrand Zijlstra (bakker) Oudega 
op om versterking. In de tijd dat de Duitse 
soldaat opbelde, goot men (Berend Hof) de 
gasgenerator vol melk, zodat deze bijna barstte. 
Spoedig daarop verscheen een auto met Duitse 
militairen. Het kerkvolk werd na de dienst bij de 
boerderij van Douwe Cnossen bijéén gedreven. 
Een aantal mannen en frou Cnossen werden 
meegenomen, maar ze  zijn al spoedig weer 
vrijgelaten. Slachtoffers ten gevolge van de 
melkstaking zijn in Gaastmeer gelukkig niet 
gevallen.

HET ONDERGRONDs VERzET
iN GAAsTMEER EN OMGEViNG
Zoals hierboven vermeld, was de melkstaking 
een grote stimulans voor het ondergrondse 
verzet in friesland, ook in Gaastmeer. 

De verzetsgroep Gaastmeer- Oudega, bestond 
uit de volgende personen: Matthijs Westra, Rinse 
de Groot, Sjirk Westra, Ekke Atsma, Johannes 
Haanstra en Hielke Wildschut. Maar naast deze 
‘harde kern’ hebben zich heel wat meer mensen 
ingezet voor het verzet. 
Denk maar eens aan al die gezinnen waar een 
of meer onderduikers een veilig tehuis vonden, 
zowel Joden als onderduikers 
voor de Arbeitseinsatz. De 
laatste jaren van de oorlog gaf 
de verzetsgroep Gaastmeer-
Oudega een eigen ondergronds 
krantje uit, ’De Wachter’. De 
verspreiding van dit krantje 
was in handen van een groep 
jonge vrouwen, waaronder 
de dochters van Thijs Westra, 
Wieb en Lena. Deze meisjes 
en vrouwen deden niet alleen 
hun verzetswerk in alle stilte, 
maar zijn ook na de oorlog vaak 
vergeten. 

Een belangrijke gebeurtenis voor de verzetsgroep 
is het verbergen vijf be-manningsleden van een 
Engels vlieg-tuig, dat op 1 oktober 1944 een 
noodlanding moest maken op het IJsselmeer bij 
Stavoren. Eén bemanningslid verdronk hierbij, 
maar de overige vijf wisten de dijk te bereiken 
en werden door een boer in huis genomen. 
Maar hier konden ze niet blijven, omdat de 
verwachting was dat de Duitsers de omgeving 
wel zouden uitkammen. Daarom is contact 
opgenomen met de verzetsgroep Gaastmeer en 
die was bereid om een schuilplaats te zoeken. 
In de nacht zijn ze met een roeiboot van Warns 
naar It Heidenskip gevaren en vervolgens 
ondergebracht op verschillende adressen in 
Gaastmeer. De marconist is nog betrokken 
geweest bij het werken met een geheime zender 
op de boerderij Oost-Indië. 

Zo af en toe kregen ze bezoek van een lid van de 
verzetsgroep, die o.a. op een heldere winternacht 
nog op een van de meren met ze geschaatst 
heeft. Tot 15 april 1945 hebben de drie Canadezen 
en twee Engelsen zich schuil gehouden, daarna 
bleek de kust veilig en konden ze zich melden bij 
de Canadese troepen, die inmiddels in Friesland 
waren aangekomen. De geheime zender waarvan hierboven sprake 

is, werd geïnstalleerd en bediend door Peter 
Tazelaar (de echte Soldaat van Oranje) geb. 5 mei 
1920, overl. 1993 te Hindelopen.
Toen de oorlog uitbrak was hij in dienst van de 
koopvaardij. Via Zeeland en Noord Frankrijk 
probeerde hij naar Engeland te ontkomen. Maar 
het slaagde niet. Bij terugkeer in Groningen 
kwam hij in contact met een verzetsgroep, die 
later zou opgaan in een ordedienst. Hierdoor 
komt hij in contact met de ordedienst van Den 
Haag. Omdat er geen rechtstreeks contact met 
Engeland was, werd besloten dat Tazelaar naar 
Engeland zou gaan. Aan boord van een schip 
richting New York, stappen de Engelandvaarders 

op de Faeröer eilanden over op een Brits schip 
en bereiken zo het Verenigd Koninkrijk. Daar 
volgde Tazelaar een opleiding tot commando 
in Wales. Bij terugkeer in Engeland trad hij in 
dienst bij de Londense brandweer. In 1941 kreeg 
hij de Mililtaire Willemsorde, voor zijn rol in het 
Contact Holland. Vervolgens trad hij in dienst bij 
het Bureau Bijzondere Opdrachten. 
In november 1944 werden Peter Tazelaar en 
Lyckle Faber per parachute bij Haskerhorne 
gedropt om als speciale agenten voor het 
Ned. inlichtingenbureau Bureau Bijzondere 
Opdrachten aan de slag te gaan. Hun opdrachten 
waren: radiocontact met Londen onderhouden, 
het Friese verzet organiseren en droplocaties 

De piloten na de bevrijding in april 1945: Bill, Jimmy, Bill en Matthijs Westra.
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opzetten om de verzetsstrijders te voorzien 
van wapens en munitie. Ze wisselden vaak van 
zendlocatie en hebben enkele weken vanuit 
Gaastmeer gewerkt. 

De verzetsgroep had overigens ook te maken 
met verraad. Berucht in Friesland was Michon.
Frans Mulder (Michon), geb. 13 juli 1924 te 
Nijmegen. Een groot verrader in Friesland, in 
verschillende plaatsen. o.a. Sexbierum, Schraard 
en Gaastmeer heeft hij mensen verraden.
In de zomer van 1943 kwam Frans Michon naar 
Gaastmeer (hij bleef ruim 10 weken in het dorp). 
Hij kreeg onderdak bij boer Pieter Hijlkema. 
Frans had, wat later bleek, gediend in het Duitse 
leger. In Denemarken schoot hij echter een 
Duitse officier neer en deserteerde.  Door zijn 
verraad zijn verscheidene mannen opgepakt en 
ter dood gebracht door de Duitse bezetter. In 
1948 is hij tot levenslang veroordeeld, een straf 
die hij niet heeft uitgezeten; hij kreeg twee keer 
strafvermindering.

Over de verzetsgroep Gaastmeer is nog veel meer 
te vertellen, maar dat zou teveel ruimte van deze 
Praatmar in beslag nemen.

De laatste veldslag in Friesland was de slag om 
de Wellebrug tussen Hommerts-Jutrijp en (nabij)
Woudsend. Verzetsgroepen uit de omgeving 
hadden opdracht gekregen om deze brug te 
bewaken en zo mogelijk te behouden. De slag 
begon op 15 april 1945; twee dagen later zou 
Friesland bevrijd zijn.

bEVRijDiNGsDAG  
(verslag van Rinze Piso)
de meeste spanning voor de nBs 
(nederlandse Binnenlandse strijdkrachten) 
kwam die zondagmiddag toen de nBs naar 
de wellebrug werd gestuurd. 

De Duitsers zaten namelijk aan de kant van de 
Lemmer voor de brug (de brug was afgedraaid) 
terwijl de NBS van de gehele omgeving, 
Woudsend inbegrepen, aan de Sneker kant 
voor de brug zat. De NBS had een goede 
beschutting achter de brugwachterswoning. 
Ik ben verschillende keren op de motor van 
Osingahuizen naar de Wellebrug gereden; orders 
en munitie overgebracht dat was opgeslagen 

in de machinekamer van de zuivelfabriek van 
Lankhorst  (in Osingahuizen).
Seye Walinga en ik zijn drie keer heen en weer 
geweest terwijl de kogels van Duits geschut 
door de bomen vlogen aan de straatweg. Maar 
de overmacht van de Duitsers was te groot, zij 
hadden zwaardere wapens.
De commandanten van de NBS waren ervan 
overtuigd dat het op die manier niet mogelijk was 
de Duitsers te bevechten. Na veel beraad werd 
besloten versterking te vragen van het Hoofd 
van de NBS. Die zat toen al met het Canadese 
Militair Bevel in Hotel Hanenburg in Sneek. 
Ik ben toen met Sybrandy, die de commandant 
was van onze afdeling, naar Sneek gereden. 
Terwijl wij in grote spanning zaten, was het in 
Sneek al volop feest.
Ik weet niet wat er besproken is maar een grote 
Canadese gevechtswagen met metershoge 
antennes werd ingeschakeld, met later nog 
meer versterking. Toen die aankwamen bij de 
Wellebrug was het voor ons feest, dat was een 
moment om nooit weer te vergeten toen zij de 
eerste schoten losten. 
En de lucht was vol van sigaretlucht. 
Zij deelden die echte Virginia sigaretten uit aan 
ons: o n v e r g e t e l ij k. 
Maar, er was ook een donkere zijde. Eén van de 
Woudsender NBS’ers is gesneuveld. Nagelhout 
was zijn naam.
 
Uit een mondeling verslag van Ekke Atsma, over 
dezelfde veldslag:
Ik werd door de verzetsgroep vanuit Heeg naar 
de Wellebrug gestuurd, om daar een stengun 
te brengen. Het mocht niet langs de weg, maar 
achterom via de weilanden. Ik ben met een 
bootje overgezet. Toen ik bij de Jelteslootbrug 
op de grote weg kwam, stonden daar legertrucks 
met Canadezen. Ze spraken Frans, maar omdat ik 
Frans op de HBS geleerd had, kon ik ze verstaan 
en met ze praten. Ik moest in de cabine van zo’n 
enorme auto gaan zitten en kreeg een geweer 
in mijn handen gedrukt. De chauffeur zei tegen 
me, dat ik naar mijn kant goed in de berm en 
het struikgewas moest kijken en als ik iets zag 
bewegen, moest ik schieten. Een onvergetelijke 
gebeurtenis voor een jongen van 19.

Bij elkaar gezocht door 
Wurkgroep Oer De Gaastmar

M
-JASSEN

vrijdagavond 6 maart 2020.
Met 16 enthousiaste klaverjassers maken we 
er weer een leuke klaverjasavond van. we 
spelen drie partijen deze avond. 

In de eerste ronde gaat het bij Jacob van der Goot 
en Anita de Jong als een tierelier, ze spelen een 
hele mooie partij waarbij ze vaak de volledige 
162 punten op papier zetten. De tegenspelers 
Yassin Visser en Tineke Cnossen hebben daardoor 
regelmatig een streep staan en komen daardoor 
maar net boven de schaamtegrens. 

In de tweede ronde is het alweer Anita die 
mooie partij speelt, nu speelt ze met Rixt van 
der Goot, de dochter van Jacob. Ze behaalden 
1885 punten dit is inclusief de mooie 600 roem 
die ze behaalden. Hun tegenstanders, ook twee 
vrouwen, Oeke Oost en Ans Haanstra behaalden 
wel meer punten maar door de hoge roem van 
Rixt en Anita moesten ze het onderspit delven. 

Op naar ronde drie, dit was voor alle vier tafels 
een vrij extreme ronde alsof wisten ze al dat dit 
de laatste ronde van dit seizoen zou zijn.
Bij tafel 1 de hoogste score 1957 punten
Bij tafel 2 de hoogste score 2116 punten
Bij tafel 3 de hoogste score 1968 punten
En bij de laatste tafel de meest extreme voor 
Jan Veldhuis en Jacob 2228 punten. Dit heb ik 
nog nooit eerder meegemaakt zolang ik het 
klaverjassen organiseer. 

De einduitslag is als volgt:
1. Jacob van der Goot 5965 punten
2. Hendrikus Ferbeek 5716
3. Rixt van der Goot  5594
4. Jan Veldhuis  5445
5. Gatske Ferbeek  5376

Mooie scores voor de competitie die altijd wordt 
berekend over eerste drie ronden.
De poedelprijs was voor Hannie van der Werf 
met 3350 punten.

Maar alles loopt 
anders...

Deze avond hadden we besloten om  op 17 april 
de slotavond te houden, doordat er in december 
een klaverjasavond was vervallen en we de 
competitie altijd over 10 avonden berekenen. 

Maar alles loopt anders, zelfs de één na laatste 
avond gaat niet door omdat de horeca is 
gesloten halverwege maart zo jullie allen bekend 
is. De competitie bereken ik  dit seizoen dan ook 
niet over de gebruikelijke 10 avonden waarvan 
je minimaal 7 x aanwezig moet zijn om mee te 
kunnen doen aan de competitie, maar over de 
gespeelde 8 avonden en minimaal moet je dan 6 
keer hebben meegedaan. 
Het is een seizoen dat totaal anders is dan de dik 
25 jaar dat ik het klaverjassen organiseer. Nog 
nooit eerder is er een avond uitgevallen en is de 
slotavond niet gespeeld. 

De extremen van dit seizoen zijn:
de hoogste score: 31-12-2019
Gatske Ferbeek en Pieter Osinga 2430 punten
de laagste score is voor: 31-12-2019
Germ Kloostra en Tineke Cnossen 672 punten.
de meeste roem: 06-03-2020
Anita de Jong en Rixt van der Goot 600 roem
Geen roem: 06-03-2020 gebeurt bijna nooit...
Menne Attema en Hannie van der Werf
de meest sociale spelers: 24-01-2020
Jan Veldhuis en Oeke Oost tegen Anita de Jong 
en Pieter Osinga 1478 om 1474 punten.

De podiumplekken worden bekend gemaakt op 
de eerste klaverjasavond van het nieuwe seizoen 
2020-2021. 
Hopelijk klaverjassen we eind september gezond 
en wel weer met elkaar en beleven we weer veel 
plezier aan onze klaverjasavonden.
Voor iedereen een goede zomer gewenst.

Tineke Cnossen.
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DAGWinkEl
Munkedyk 13
8611 JP Gaastmeer
tel.  0515 46 96 53
e-mail:  info@dagwinkelgaastmeer.nl
website:  www.dagwinkelgaastmeer.nl 
   u vindt ons ook op

Voor al uw dagelijkse 
boodschappen!

•	Elke ochtend warme broodjes!
•	Brood van de warme bakkers 

Ypma en Meinsma.
•	Vlees, vleeswaren en droge worst van 

slagerij Van der Meer.
•	Ruime keus in verse groenten, fruit 

en zuivel. 
 

Heerlijke streekproducten
• verse schapenkaas
• Terschellinger biologische kaas
• meelproducten molen ’Het Lam’
• bijzondere lekkere wijnen van  

‘De Vier Heemskinderen’
• en een groot assortiment 

biologische producten

Een barbecue?
Informeer naar de 
mogelijkheden!
Bovendien...
een ruim 
assortiment
gezelligheid
en service!

En voor zoveel meer!
• ansichtkaarten & postzegels
• fruit- en levensmiddelenmanden 

naar uw wens
• Fryslânproducten 
• slijterij aanwezig!
• versgebrande pinda’s en noten
• postkantoor: voor al uw pakketjes e.d.

Openingstijden  
ma-di en do-vr
08:00-12:15 en 13:30-18:00 uur
wo. 08:00-12:15 uur, ‘s middags gesloten

za. 08:00-12:30 en 13:30-17:00 uur

juli & augustus  
08:00-18:00 uur|za-zo: 08:00-17:00 uur

waar een kleine winkel groot in is!

Lars & Rudi Bouma

Voorbereiding 15 minuten en bereiding: 30 min.
Porties: 4 personen

ingrediënten
•	 400 gram kipfilet
•	 350 gram voorgekookte krieltjes, grote 

gehalveerd
•	 1 courgette
•	 1 kleine aubergine
•	 1 ui
•	 2 teentjes knoflook
•	 1 blikje tomatenblokjes
•	 200 gram mozzarella
•	 1 eetlepel gedroogde Italiaanse kruiden
•	 ½ theelepel cayennepeper
•	 ½ theelepel paprikapoeder
•	 klein handje geraspte Parmezaanse of oude 

kaas en extra voor serveren

Bereiden
Verwarm de oven voor op 200 graden en vet een 
grote ovenschaal licht in.
Snijd de kipfilet in blokjes en snijd de courgette 
en aubergine in ¼ plakjes.
Snipper de ui en hak de knoflook fijn.
Snijd de mozzarella in stukjes.
Doe alles bij elkaar in de ovenschaal en voeg 
de krieltjes, tomatenblokjes, Italiaanse kruiden, 
cayennepeper en paprikapoeder toe. 
Breng op smaak met peper en zout en meng 
alles goed door elkaar.
Bestrooi de ovenschotel met de Parmezaanse 
kaas zet de schotel voor ca. 30 minuten in de 
oven tot de kip gaar is. Serveer met wat extra 
geraspte kaas.

en alle ingrediënten zijn natuurlijk te 
verkrijgen via onze daGwinkel.

yt Lekker!

lEkkEr itE mEi...

OVENsCHOTEL MET 
kiP EN iTALiAANsE 
GROENTEN

LARs & RUDy

wijntip

The Green Wine Rose Organic,

fruitig fris van Tempranillo

 

* GEsPOT *

30 april 2020
Wytske Reitsma
50 jier!
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Z
Kleine Palen 27
8601 AB  Sneek

Tel. 0515 - 43 99 24
Fax 0515 - 43 94 49

✔ Vloeren

✔ Raamdecoratie

✔ Interieurstoffen

✔ Zonwering

✔ Horren

www.bergstrasneek.nl

Bergstra 190x130  22-06-2006  09:14  Pagina 1

Zoals jullie inmiddels wel weten hebben wij 
de exploitatie van d’ald herberch per 1 maart  
2020 overgedragen aan Bernou de jong.
ons is gevraagd een stukje te schrijven voor 
de praatmar over onze tijd in d’ald herberch.
ik (catrien ) heb dat maar op me genomen en 
het is een heel verhaal geworden...

Rick, is in Spierdijk opgegroeid. waar ze thuis 
een cafetaria hadden. Na de L.T.S. afdeling 
brood en banket heeft hij het werken-leren 
traject gevolgd. 1 dag in de week naar school in 
Amsterdam, en verder gewerkt bij leerbedrijven 
in Schoorl, Egmond aan Zee, Purmerend en 
Bergen. Hij heeft de koksopleiding voltooid en 
alle horeca papieren behaald om ooit ook een 
eigen bedrijf te kunnen beginnen. 

In 1979 is hij naar Friesland gekomen, om als 
kok bij ’De Watersport’ in Heeg aan het werk te 
gaan. Theo & Truus hadden daar de ’T&T’ bar en 
’De Watersport’ en hadden veel vakantiehulpen 
uit Noord-Holland aan het werk. Ze kwamen hier 
zelf oorspronkelijk ook vandaan.       
                                                                                                                                                                                                                                                                               
Ik had bij ’De Watersport ’ ook een vakantie-
baantje in de bediening, en zo leerde ik Rick 
kennen, en later kregen we verkering. Ik zat op 
de secretaresseopleiding Schoevers in Arnhem, 
en na het behalen van mijn diploma kon ik als 
administratief medewerkster bij Staalbouw 
Nauta aan het werk. In Heeg kwam een leuk 
huisje te koop en in 1984 zijn we getrouwd.

Rick  kreeg op een dag te horen dat de Watersport 
om gezondheidsredenen was verkocht aan 
Herro en Aggie Nagelhout. Dit was voor hem 

23 JAAr d’Ald HErbErcH OmGEVlOGEN!
een teleurstelling, want hij was al jaren de 
manager van de Watersport, en was verknocht 
aan het bedrijf. Hij heeft hier nog wel een aantal 
jaren als chef-kok gewerkt en als Herro en Aggie 
op vakantie waren runden wij de tent. Achteraf 
bekeken konden we even proefdraaien. Nadat ik 
eenmaal de troep heb mogen opruimen van een 
stel werkmannen die in het hotel verbleven (zij 
waren als afscheid flink wezen feesten in Sneek) 
zei ik tegen Rick, als je ooit een eigen zaak wil, 
voor mij geen hotel, daar was ik helemaal klaar 
mee.

In 1988 kon Rick als kok bij ’Van der  Wal’, een 
restaurant in Sneek, aan het werk komen.   
’s Zondags vrij, want dan waren ze dicht, 
en in de wintermaanden ook genoeg werk 
en daar heeft hij gewerkt tot 1997, het jaar 
dat wij met  d’Ald Herberch zijn begonnen.                                                                                                             
Ik heb  in die periode de inservice opleiding 
A-verpleegkundige  gedaan en werkte in het 
Antonius Ziekenhuis in Sneek op de Interne 
Afdeling. Toen we kinderen kregen ben ik als 
oproepkracht blijven werken, een vaste baan 
was lastig te combineren met Rick in de horeca 
en dit beviel prima.

Tijdens het biljarttoernooi in december 1995 
in Heeg vroeg Joop Jebbink aan Rick namens 
de dorpshuisstichting van Gaastmeer of het 
niet wat voor hem was om d’Ald Herberch en 
het dorpshuis in Gaastmeer te gaan runnen. 
Hij moest er maar eens over nadenken want er 
volgde een sollicitatieprocedure. En er was de eis 
dat we in Gaastmeer moesten komen wonen. 

Een eigen zaak was een langgekoesterde wens 
van Rick maar Mirthe was net geboren in oktober 
en Berber en Amarens ook nog zo klein en ons 
hele huis was pas verbouwd. Poeh, een moeilijke 
en lastige beslissing maar we besloten ervoor te 
gaan. Uiteindelijk zou het nog tot 1997 duren 
voordat we echt konden beginnen en eind 
februari kregen we de sleutel van d’Ald Herberch.

Er moest heel wat gebeuren en de hele familie 
heeft geholpen met schoonmaken, opruimen, 
etc. Er was nauwelijks opslagruimte en de buren 
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hadden het pad naar hun vakantiehuis over het 
terras. Na overleg is dit veranderd en  gebruiken 
ze alleen nog het pad aan de andere kant van 
d’Ald Herberch. 
Zwager Klaas heeft een schutting en een 
terrasopberghok geplaatst.  Dit was een hele 
verbetering. 

Er werd een menukaart opgesteld: de 
nagerechten coupe Berber, coupe Amarens en 
coupe Mirthe zijn gewoon 23 jaar op de kaart 
blijven staan en alle koelkasten en vriezers 
werden gevuld. Er kwamen nieuwe gordijnen,  
sfeerlichten, lampenkapjes en nieuwe asbakken 
en bloempotjes op tafel.  
Zoals het hoort was alles net op tijd klaar en na 
een feestelijke opening (zelfs de burgemeester 
kwam langs) konden we per 1 april 1997 draaien.

De eerste jaren waren we in het voor- en 
naseizoen op dinsdag gesloten, terwijl ’Boppe 
de Golle’ op maandag dicht was. Mooi  geregeld, 
er was in het dorp altijd een horecagelegenheid 
open, en die vrije dag was zeer welkom om 
even bij te komen en thuis te zijn, en samen te 
eten met de kinderen.  Er was alleen geen huis 
voor ons beschikbaar maar de nieuwbouw kon 
wat worden vervroegd. Wij mochten een kavel 
uitzoeken, en in 1999 was ons huis klaar en 
konden we hier komen wonen. We zijn de eerste 
twee seizoenen op en neer gereisd naar Heeg. 

Onze neef Rienk  had pas zijn koksdiploma 
en wilde wel bij ons aan het werk, samen met 
Johan Altena, (nu in het dorpshuis van Oudega) 
bestierden zij de keuken. Hilda werd onze eerste 
vaste kracht in de bediening en zussen Wytske 
en Richt en ook Hilda ten Hoeve  hielpen mee 
met de schoonmaak (ook in het dorpshuis) en 
ook met de afwas ’s avonds.  Anna en Nynke 
waren de eerste afwashulpjes.  

Ik deed de administratie, de was, zorgde voor 
de bloemetjes, personeelszaken, de cadeautjes, 
kerstpakketten  en hielp mee indien nodig in de 
weekenden en met feesten en partijen. Gelukkig 
had ik zussen, nichtjes en de buurvrouw die wel 
op wilden passen. 

Het werd al snel drukker en drukker, er werd 
meer gefietst, de fietspont was een geweldige 
verbetering voor het toerisme, en de mensen 
uit de omgeving. Er was ook nog een zeilkamp 
bij Age en Corrie bij de boerderij, en er kwamen 
veel groepen van school. Mensen gingen ook 
meer buiten de deur eten, en we hadden  veel 
vaste familiefeestjes en verjaardagen, ook in het 
dorpshuis. Zo konden we ons vaste personeel 
het hele jaar door aan het werk houden.  Heel 
wat oom- en tantezeggers hebben bij ons een 
weekend/vakantiebaantje gehad of op de 
kinderen gepast, en ook vanuit Heeg hebben 
we dankzij ons grote sociale ’netwerk’ altijd 
veel vakantiepersoneel kunnen krijgen maar 
eigenlijk vanuit de hele omgeving IJlst, Oudega, 
Greonterp,  It Heidenskip,  Hommerts, en 
natuurlijk vanuit Gaastmeer zelf. 
De meeste van onze weekend/vakantiehulpen 
zijn begonnen als afwas en klusjeshulp, boontjes 
doppen, groente snijden, etc. en bij drukte rond 
5 uur een ’slagje door de wc’s.’ De meesten zijn 
uiteindelijk  voor in de bediening beland, een 
aantal werd keukenassistent, waaronder Evelien, 
die dit vele jaren heeft gedaan.  
Ook waren we leerbedrijf en hadden altijd 
stagiaires, vooral in de keuken, wat buiten de 
schoolvakanties ook handig was. Sommige 
hebben vele jaren bij ons gewerkt en dat is ook 
de kracht geweest van d’Ald Herberch. Wat wij 
vooral veel van onze gasten hebben vernomen, 

Medewerkers...

alweer 23 jaar...
coupe Berber
coupe amarens
coupe Mirthe
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Laat zien dat 
je er bent!

M u n k e d y k  2   8 6 1 1  J M   G a a s t m e e r  |  0 6  -  2 5 0  1 2 0  5 8   |  i n f o @ d e h e e r e n 1 7 . n l   |       @ d e h e e r e n 1 7

. . .  o n t w e r p t  e n  v e r z o r g t  a l l e s  o p  h e t  g e b i e d  v a n  g r a f i s c h 

o n t w e r p  /  d r u k w e r k ,  i n t e r n e t  /  w e b d e s i g n  e n  b u i t e n r e c l a m e .

w w w . d e h e e r e n 1 7 . n L

Mooie tijden...

is dat ons personeel vooral heel vriendelijk was, 
(op sommige incidenten na ha,ha!) 
Gasten vinden het prettig als ze bekende 
gezichten zien en worden herkend. Velen 
kwamen na het winterseizoen met een blij 
gezicht binnen met de woorden: ’Hallo, daar zijn 
we weer!’ 

Rick was eigenlijk altijd in de Herberch, 
verzamelde stukjes, en verhaaltjes om op te 
hangen, boeken voor de gasten om door te 
bladeren en Rick was altijd in voor een praatje. 
Ik heb hem zelden tot nooit chagrijnig naar het 
werk zien gaan. De Herberch was echt zijn ding.  
Anna en Nynke, echte Gaastmeerders, wisten 
ook veel van het dorp, de omgeving en de 
watersport (vaarroutes) en dat werd ook zeker 
door de gasten gewaardeerd. 
Sara, die vele jaren heel wat uren gepoetst heeft, 
al vroeg, voordat de gasten kwamen, en zus 
Wytske, die we altijd konden bellen en met van 
alles en nog wat heeft geholpen. Sijmon voelde 
zich ook erg thuis in Gaastmeer, was ook zeer 
betrokken bij het dorp.  Met een tussenstop van 
2 jaar is hij 14 jaar als kok werkzaam geweest 
in de Herberch. Hij werkte ook in het dorpshuis 
en hielp mee met het organiseren van biljart-
activiteiten, en stond bekend om zijn EK en 
WK poules tijdens de voetbaltoernooien. Het 
personeel maar ook mensen uit het dorp deden 
mee met de poules.  Hier hebben we veel 
plezier aan beleefd. Het dorpshuis zat soms 
vol om de voetbalwedstrijden te zien,  en ook 
de dorps-jeugd was in grote getale aanwezig.  

Mooie tijden. Zaterdagavond werd de vaste 
stamkroegavond voor het dorp en in de grote 
vakantie zat het er soms helemaal vol, tot in de 
late uurtjes. Er zijn heel veel sterke verhalen de 
revue gepasseerd aan de bar en er is  heel wat 
afgelachen. 

Onze kinderen Berber, Amarens en Mirthe 
hebben ook alle drie meegeholpen in de afwas, 

of als keukenhulp en later voor in de bediening, 
alleen Mirthe heeft nooit in de bediening willen 
werken, niks voor haar. Veel hulpen vonden het 
in het begin ook wel eng om met een dienblad of 
met meer dan 2 borden te lopen. Veel oefenen, 
en als het een keer mis gaat, ja dat kan nu 
eenmaal gebeuren, risico van het vak, maar leuk 
is het natuurlijk nooit. 

Een paar grappige anekdotes...
Een bolletje ijs met slagroom dat op een kindje 
in de buggy belandde, gelukkig lagen de ouders 
dubbel van het lachen en het kindje vond de 
slagroom heerlijk. 
Een bord met patat, waarvan de frikandel bij het 
uitserveren op de grond viel. De aanwezige hond 
onder tafel die snel weg schrokte en de gasten er 
niks van gemerkt hebben.  
Zo ook een keer een meisje in hagelwitte kleertjes 
de inhoud van een glas rode wijn over zich heen 
kreeg. De ouders zo boos waren dat ze zonder te 
betalen weg zijn gelopen. 
Ook de ’heerlijke’ chaos met onverwacht slecht 
weer. Het was tijdens een Duitse feestdag, tegen 
lunchtijd zat het hele terras tjokvol met families. 
Er kwam een enorme hoosbui, iedereen vluchtte 
naar binnen, onder de parasols, in het terrashok, 
op de trap en in het halletje. Een hele puzzel om 
uit te zoeken waar  iedereen gebleven was en 
wat ze hadden genuttigd.
Wat we ook nooit meer vergeten, het was op een 
zaterdagavond. Er werd slecht weer verwacht 
maar het zat nog zo lekker buiten, in Heeg was 
het strandfestival en Rick bracht Amarens daar 
even naar toe. Ineens brak het noodweer los, 
de parasols gingen tekeer en Sijmon wist zo 
snel niet hoe we ze in moesten klappen. De 
bloembakken vlogen uit de vensterbank, het 
begon te onweren en te hozen, niet normaal. 
De vaste kern Gaastmeerders hielpen allemaal 
mee om stoelen te stapelen, de boel bij elkaar 
te rapen. We probeerden de parasoldoeken vast 
te houden tot Rick kwam om ze in te klappen 
We zagen eruit als verzopen katten en er was 
helaas toch veel schade aan de parasols bleek de 
volgende dag. 
Ook het gezellig nakletsen aan het einde van een 
drukke werkdag, nog even een borreltje en een 
snackje en kletsen over de belevenissen.  Ook 
het personeel onderling had veel lol. Elkaar te 
water gooien, vaste traditie bij nieuwe hulpen of 

Zelden tot nooit 
chagrijnig naar het
werk.
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Tollewei 115
8621 CX Heeg
0515 442208

heeg@wiersmatandheelkunde.nl
www.wiersmatandheelkunde.nl

U kunt bij ons terecht voor alle mondzorg 
onder één dak: 

• Reguliere behandelingen
• Preventie en mondhygiëne
• Esthetische tandheelkunde
• Orthodontie
• Implantaten
• Gebitsprothese
Wij nemen nog nieuwe patiënten aan,  
kijk hiervoor op onze website
www.wiersmatandheelkunde.nl 
of loop bij ons binnen. 

Ons team staat voor u klaar!

restaurant | snackbar 

herberch  
by ús thús

breksdyk 42 
8614 ax oudega swf 

0515 46 94 97  *  06 27 316 106

www.herberchbyusthus.nl

drie appartementen voor 6 tot 8 personen, direct naast de Liuwedaem
Wieldijk 22 | 8611 JK  Gaastmeer

www.wieldijk22.nl
•	drie appartementen 
•	met elk een moderne keuken,  

badkamer en toilet
•	met elk een woonkamer
•	drie slaapkamers per appartement 
•	voorzien van dekbedden en hoeslakens
•	met elk een eigen tuin 
•	gelegen aan een klein vaarwater
•	huisdieren zijn welkom
•	gemeenschappelijke deel met wasmachine
•	loopafstand haven Gaastmeer en strandje
•	wifi

te huur van april tot september  
contactpersoon Marjolein Risseeuw

0651427989

familie		-	vakantiehuis
aan het eind van een snikhete dag. 

Ook hebben we heel wat  BN-ers op visite 
gehad. Ministers, acteurs, presentatoren, etc. 
Het verjaardagsfeest van Wiegel, waar ook Mies 
Bouwman en Dries van Agt aanwezig waren. 
Ook De Cock met c-o-c-k, al zei hij dat’ie de 
tweelingbroer was.

Een hele verbetering voor de Herberch was de 
verbouwing; meer toiletten en het vernieuwen 
van de keuken. De werkruimte is echter altijd 
(te) krap gebleven: een hele uitdaging. De 
laatste verbouwing was de grootste: isolatie van 
alle muren, nieuwe lambrisering, trap etc. De 
werkruimte achter de bar bleef toch krap en kon 
niet veranderd worden. 

Het is in de horeca vaak hollen of stilstaan, maar 
de komst van het moderne  kassasysteem waar 
de bonnen van de bestellingen van de keuken 
en de bar apart uitgeprint worden en alles 
opgeslagen wordt in de kassa, was een hele 
verbetering. Ook de kastjes om bestellingen op 
te nemen scheelde veel heen en weer lopen al 
duurde het wel even voordat een ieder dit onder 
de knie had.

Ik denk dat ik nog wel 10 velletjes vol kan 
maken, maar het komt hierop neer. Wij hebben 
het werk in de Herberch met heel veel plezier 
gedaan, met heel veel dank aan al ons personeel, 
familie en onze kinderen,  de Stichting en alle 
Gaastmeerders die ons geholpen hebben en 
graag te gast waren. 

Het wordt ons echter allemaal wat te veel, het 
dorpshuis en de Herberch en we willen ook nog 
graag een beetje genieten, want Rick zijn vader 

hollen of stilstaan...

levenswijsheid: je bent 
hier maar eventjes  
’te gast’...

zei altijd: ’Denk erom, je bent hier maar eventjes 
te gast!’ En naarmate je ouder wordt ga je dat 
echt wel beseffen. Inmiddels zijn we pake en 
beppe geworden en daar willen we  ook van 
kunnen genieten. 

Natuurlijk blijven we nog in het dorpshuis 
werkzaam maar de werkdruk is daar toch een 
tandje lager. Wat we er verder nog bij gaan doen, 
we zien wel. Voorlopig ligt alles stil en mogen 
we niks. Het is een rare tijd, van het ene op het 
andere moment werd er van alles geannuleerd 
en op maandag 14 maart 2020 moesten we dicht. 
Het voelt nog steeds vreemd, en voor Bernou is 
het echt waardeloos, deze start.  
Wie had dit kunnen bedenken, nog nooit zoiets 
beleefd, en hoe lang het gaat duren voor de 
horeca weer open mag, is ook koffiedik kijken. 
We hopen snel op betere tijden, voor iedereen, 
maar vooral voor Bernou en haar personeel.  Zo’n 
start gun je niemand, en voor het dorp is het ook 
niet goed. 

Blijf gezond, en we hopen jullie snel weer te 
kunnen bedienen in ‘Us Doarspshûs’.

Liefs van Rick en Catrien.

Bn-ers op visite...
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Het bureau voor:
Ontwerp voor nieuwbouw en verbouwing
Constructietekeningen
Lek- en stabiliteitberekeningen
Tuigtekeningen
Interieurontwerpen
Projectbegeleiding
Digitale snijpakketten

Ervaring met:
Sloepen, motorjachten, visboten
Tjalken, klippers, schoeners
Dwarsgetuigde schepen
Klassieke jachten
Hotelschepen, rondvaartboten
Binnenvaartschepen
Sleepboten, visserij, werkschepen

                     

FURUNO

HD 42

Soeverein

Soeverein

O

dE pAStOr VAN GAAStmEEr ScHriJft...

Hûs fan stilte
Lit ús in hûs fan stilte bouwe
mei muorren fan leafde
en in dak fan frede
mei keamers fol blydskip
en in tún
in tún
mei wat ljocht en wat skaad
mei wat sjongende fûgels
en in slomjende kat op it paad.

Lit ús in hûs fan leafde bouwe
mei muorren fan begryp
en in dak fan fertrouwen
en in hiem om te sintsjen
en keamers,
keamers
om yn te ferdwinen
elkoarren te sykjen
elkoarren te finen.

Lit ús in hûs fan stilte bouwe.

Tjits Peanstra (1924-2014)

op de gevel van een mooi wit 
huisje in parrega staat bovenstaand 
gedicht van tjits peanstra. u bent er 
vast wel eens langs gefietst. in zo’n 
huis van stilte vol liefde en vrede wil 
iedereen wel wonen en kom je de 
coronatijd wel door.  

De afgelopen tijd zijn we allen vaker en 
langer thuis geweest dan we zouden willen. Je 
bent een rijk mens als je de rust ook kunt vinden 
in je eigen, kleine wereldje thuis. Als je daar liefde 
en vrede kunt ervaren, met anderen samen of als 
je alleen woont. 

Persoonlijk ga ik altijd liever naar buiten als ik 
onrustig ben of me ergens zorgen over maak, 
bewegen door te wandelen, te fietsen of op 
het water te zijn en de wind en de zon voelen, 
genieten van de natuur, de vogels te horen. 

Gelukkig, hoorde ik velen van u de laatste tijd 
zeggen, wonen we in een deel van het land 
waar er volop ruimte is om veilig naar buiten te 
kunnen. En als je even buiten bent en geniet met 
al je zintuigen en het je lukt om in het moment 
te blijven, lijkt het wel of er een mooie nieuwe 
wereld is aangebroken, zonder corona of wat 
voor leed of verdriet dan ook. 

Maar uiteindelijk vind je alleen maar de rust als 
je eigen hart rustig is, waar je ook bent en hoe je 
omstandigheden ook zijn. Sommigen ervaren op 
die plaats, op de bodem van hun hart de liefde 
van God, anderen geven aan dat bijzondere 
gevoel van vrede en hoop en geluk een andere 
naam en betekenis.

‘Onrustig is ons hart tot het rust 
vindt in U’ schreef bisschop 
Augustinus rond de 4e eeuw. 
Het leven is een zoektocht in 
tijden van oorlog en vrede, van 
voorspoed en crisis. Ook nu 
staan we er niet alleen voor, 
we hebben elkaar nodig als 
dorpsgenoten, als bewoners 
van deze aarde. 

Houd moed, heb lief en tot betere tijden!

Met een vriendelijke groet,
Pastor Ludwine Andel-van Hoeven

ludwinevanhoeven@gmail.com
T. 06-41833319
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Munkedyk 4                         
8611 JM Gaastmeer               

in- en verkoop
alle onderhoud + APK 

al uw schade afhandelingen
ruitbreuk en reparatie

airco service
wasplaats

0515-469753
f.hoogterp@home.nl

AUTOBEDRIJF
F.HOOGTERP

www.autobedrijfhoogterp.nl

***   

***   

***   

*** 

*** 

F.HOOGTERP

Voor info: Jan en Tineke Cnossen  tel. 0515469576
of mail tineke.cnossen@hotmail.com

Vakantiehuis Björkdahla in Dörarp - Zweden
https://m.facebook.com/bjorkdahla/  te huur vanaf 250 euro per week

Op 23 april 2020 kon 
pastor Ludwine namens 
PKN Gaastmeer een 
cheque van 600 euro 
overhandigen aan 

Jantina Reijenga van Zorgboerderij ’It Klokhús’ 
te Idsegea. Een bijdrage voor de aanschaf van 
een duofiets voor de cliënten. Het bedrag was 
bijeengespaard door Gaastmeerders die in de 

ACTiE 40-DAGENTijD PkN GAAsTMEER
voor duofiets Zorgboerderij ’it klokhús’.

40-dagentijd, de 
vastentijd, op 
weg naar Pasen, 
wat geld opzij 
legden door zelf 
op de één of 
andere wijze iets 
te besparen op de 
eigen uitgaven.

* GEsPOT *

4 mei 2020 | herdenking 75 jaar vrijheid | ’Concordia’  | Taptoe en Wilhelmus op de brug...
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Lonnie de Jong-Bloem is de wijkverpleegkundige bij u in de buurt. 
Samen met haar zorgteam Heeg biedt zij alle soorten zorg aan 
huis, zoals: verzorging en verpleging, hulp in de huishouding, 
thuisbegeleiding, (intensieve) nachtzorg, thuiszorgtechnologie en 
thuishotel (diensten aan huis). 

Zo kunt u langer thuis blijven wonen of eerder uit het ziekenhuis naar 
huis gaan. Lonnie komt voor een vrijblijvend gesprek graag bij u thuis.

Wijkverpleegkundige 
Lonnie de Jong-Bloem 
Tel.nr.: 0515-46 18 91 
teamheeg@thuiszorgzwf.nl
www.mijnantonius.nl/thuiszorg

verzorging & verpleging | hulp in de huishouding 
thuishotel | thuiszorgtechnologie | thuisbegeleiding

Thuiszorg Zuidwest Friesland  
vormt samen met het Antonius ziekenhuis de

‘Wij staan 24 
uur per dag, 
7 dagen in 
de week 
voor u klaar!’

 
 
 
 
 Techn. installatiebedrijf Fa. Piso & Zn.  
 
    Erkend installateur in: 

»  Elektrotechniek 
»  Gas 
»  Water 
»  Sanitair 
»  Verwarming 
»  Dak- en zinkwerk 
»  Riolering 

  
 Harinxmastraat 22 - 8621 BL Heeg 

     Osingahuizen 12  -  8621 XD Heeg        
   
 

     Service en Onderhoud 
 
      Winkel en Werkplaats 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tel. 0515 – 442202 
www.pisoinstallatie.nl • info@pisoinstallatie.nl  

sinds Gerard Burgers enige tijd terug het 
initiatief nam om onderzoek te doen naar de 
haalbaarheid van een ondernemersvereniging 
in Gaastmeer, is er veel gebeurd. sindsdien 
zijn er twee bijeenkomsten in het dorpshuis 
gehouden en op 15 april 2020  is  de 
ondernemersvereniging in Gaastmeer een 
feit.

De kerndoelen zijn:
•	 Vergroten zichtbaarheid & promotie 

Gaastmeer. 

•	 Stimuleren economische activiteiten en 
groei en in het bijzonder die activiteiten 
welke te maken hebben met toerisme en 
recreatie.  

•	 Bevorderen samenwerkingen & organisatie 
evenementen. 

•	 Effectieve vertegenwoordiging & belangen 
behartiging naar overheden (o.a. gemeente, 
provincie) en overige instanties (o.a. VVV 
Waterland van Friesland)

Van de ongeveer 60 ondernemingen en 
organisaties actief in Gaastmeer, genereert meer 
dan de helft inkomsten uit toerisme en recreatie. 
Een intensieve samenwerking met Dorpsbelang 
Gaastmeer staat hierbij voorop.   

De belangstelling vanuit ondernemers is groot 
en een volgende stap zal zijn deze te benaderen 
voor een lidmaatschap. Dit natuurlijk als de 
gebruikelijke zaken (zoals het openen van een 
bankrekening) achter de rug is. 

Wat in ieder geval op korte termijn aan de orde 
komt :
•	 De bereikbaarheid van Gaastmeer (over de 

weg en het water)
Maar wellicht ook andere zaken zoals...
•	 samenwerking met VVV Waterland van 

Friesland, 

•	 wat te doen met het ondernemersfonds van 
de Gemeente en 

•	 de samenwerking met omliggende dorpen.

Inmiddels zijn er ook 3 bestuursleden, namelijk:
•	 Gerard Burgers - Attema-Sate  (voorzitter) 
•	 Klaas Bakker - Camping De Oosthoek 

(penningmeester) 
•	 Sybren Renema - Gouden Plakje (secretaris)

We gaan verder met de uitwerking en de 
potentiële leden zullen komende maand post 
ontvangen! Heb je de bijeenkomsten gemist of 
heb je vragen neem dan gerust contact op met 
een van de bestuursleden of stuur je vraag per 
mail naar: info@ondernemendgaastmeer.nl 

NiEUwE ONDERNEMERsVERENiGiNG 

’ONDERNEMEND GAAsTMEER’

OVOOR sLECHTs € 17,50
PER jAAR  

HAD HiER Uw aDVERTENTiE 
1/4 PAGiNA(!)

kUNNEN sTAAN!
voor meer informatie:praatmar@degaastmar.nl

DE PRAATMAR
& GAAsTMEER...
ALTijD RUiMTE
VOOR GOEDE
iDEEëN!
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Bernou de Jong
T 06 27 04 74 31
daldherberch@outlook.com

dat het niet makkelijk zou zijn om een 
eigen zaak te beginnen daar had ik mij op 
voorbereid. 

Maar wie had gedacht dat de Nederlandse horeca 
gesloten zou worden?  En dat, twee weken nadat 
ik bij Rick en Katrien thuis, het koopcontract 
feestelijk had getekend...

In december 2019 begon het allemaal. Ik, Bernou 
de Jong, zat toen nog onder de Curaçaose zon, na 
te denken wat mijn volgende stap zou moeten 
worden.  Ik was toen bijna een jaar woonachtig 
op Curaçao en hoe heerlijk ik het ook vond om 
daar te leven, ik miste de uitdaging in mijn werk. 
Ik werd er door mijn moeder, Paula de Jong, via 
Facebook op gewezen dat Rick en Katrien nog 
een nieuwe uitbater zochten. 
’Haha hasto jild?’ reageerde ik daar nog laconiek 
op. Maar toch begon ik er over na te denken, een 
eigen zaak. Dat was toch wel mijn grote droom 
na 12 jaar in de horeca te hebben gewerkt. En 
D’Ald Herberch is en was natuurlijk (door Rick en 
Catrien’s harde werk) een ‘Daalders plakje’. 

‘We kenne altyd prate’ reageerde Rick onder 
het Facebookberichtje van Paula en zo ging het 
balletje dan uiteindelijk rollen. Myn heit, goede 
kennis van Rick en Catrien ging even op de koffie 
in Gaastmeer en Djura, myn suske, kon mij met 
haar horeca-ervaring vertellen wat er horeca-
technisch nog moest gebeuren in de zaak. Vele 
telefoongesprekken tussen Curaçao en Fryslân 
volgden en ik twijfelde weken lang of ik terug 
moest gaan of op het eiland moest blijven. 
Oant myn heit sei: ‘Asto dyn eigen restaurant 
wolst, dan moast no gewoan werom komme’. 

Nog geen 3 weken later vloog ik terug naar 
Friesland, waar ik op mijn 18e ooit vertrokken 
was naar de ‘Grote stad Amsterdam’ en daar 6 
jaar lang genoot van het stads/studenten leven. 
Waar ik woonde op de Javastraat in Amsterdam-
Oost, mijn eerste ervaringen als leidinggevende 
opdeed en mijn HBO studie Facility Management 
afrondde. 

‘Werom nei Fryslận’, 
spannend, maar 
ik had er zo 
ongelofelijk veel 
zin in. Mijn eigen 
zaak, ging dit 
echt gebeuren?
Met hulp van 
vrienden, familie, de mensen 
uit Gaastmeer en in het bijzonder Rick 
en Catrien tekende ik dan 
op 28 februari het koopcontract. 

Er moest nog veel gebeuren; een menukaart, het 
terras zomerklaar maken, en niet onbelangrijk 
een goede chefkok vinden. In de weken erna 
leek dat allemaal te lukken en via vrienden op 
Curaçao heeft Lorenzo Savino, die vanaf zijn 
aankomst mijn steun en toeverlaat is, dezelfde 
weg van Curaçao naar Gaastmeer afgelegd om 
bij d’Ald Herberch te starten als chefkok. 

Tot 15 maart leek het allemaal van zijn leien dakje 
te gaan. Helaas zit ik, terwijl ik dit stukje schrijf, 
naar een leeg terras te kijken. De horeca dicht… 
wie had dat gedacht?
Maar we laten de moed niet zakken, dankzij de 
inzet van Lorenzo is de menukaart klaar en staat  
hij vol met heerlijke recepten die met prachtige 
Friese streekproducten bereid worden. Met hulp 
van vrienden en familie ziet het restaurant en 
het terras er piekfijn uit en zijn wij klaar voor een 
knallend zomerseizoen!  
Tot de opening van de horeca hebben we 
overdag koffie, koeken en broodjes en bereidt 
Lorenzo van donderdag tot en met zondag 
afhaalmaaltijden die straks terug te vinden zijn 
op de menukaart. 

Ik bin tige tankber foar alle hulp dy’t ik krigen ha 
fan elkenien en de gastfrijens wêr mei’t we yn de 
Gaastmar ûntfongen binne. 
‘alle begjin is moeilijk mar as ‘t net kin sa ’t it 
moat, dan moat it mar sa ‘t it kin’.

Groet, Bernou de Jong 

ALLE bEGjiN is MOEiLijk, 
sizzE sE...
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Vraag veilig en snel je
geld terug aan je
vrienden
Kijk op rabo.nl/betaalverzoek

Kom maar op met de toekomst


