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doarpskrante de gaastmar

BOUWBEDRIJF

LEENSTRA

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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REDACTIE
Rommy van Berkum		
Pie Zeilstra			
Tryntsje Hoogterp		
Margriet Burgers		
Willem Wendelaar Bonga

Tel. 0515 - 469764
Tel. 0515 - 469632
Tel. 0515 - 469002
Tel. 0515 - 469359
Tel. 0515 - 469448

KOPIJ-ADRES
Willem Wendelaar Bonga
Hellingpaed 24
8611 JR Gaastmeer
Tel. 0515 - 469448
E-mail: praatmar@degaastmar.nl
ADVERTENTIES
Rommy van Berkum
Munkedyk 1a
8611 JP Gaastmeer
Tel. 0515 - 469764

ABONNEMENTEN 2020
€ 10,- per jaar/exemplaar
Een extra los exemplaar kost € 2,50
Abonnementenadministratie: Margriet Burgers
Per post binnenland:
€ 30,- per jaar voor één jaargang of
€ 10,- als digitaal (post)abonnement buiten de regio
PENNINGMEESTER
Pie Zeilstra
Wieldyk 9
8611 JK Gaastmeer
Tel. 0515 - 469632
Bankrekening NL35 RABO 0326 1227 37
t.n.v. De Praatmar
OPLAGE
215 stuks

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

OPMAAK
Willem Wendelaar Bonga
PRINTWERK
Pie Zeilstra
Anonieme inzendingen, brieven e.d. zonder volledige naam en adres komen
niet voor plaatsing in aanmerking. Niets uit de uitgave van De Praatmar
mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van
druk of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de redactie.

Uiterste inleverdatum kopij voor het eerstvolgende nummer is vrijdag 6 november 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
donderdag 1 oktober 2020 14:00 uur, Soosmiddag
vrijdag 6 november 2020 19:30 uur, vergadering ondernemersvereniging, dorpshuis
sneon 7 novimber 2020 09:30 oere, Concordia, âld papier

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

wierda

Wierda’s ambachtelijke slagerij

flitss.nl

360⁰

fotografie & meer

Gecertificeerd Google Street View fotograaf
Opvallend effectief
Professionele fotografie en
doordacht creatief werk.
Meedenken, adviseren,
ontwerpen en uitvoeren.

www.flitss.nl
4

06 12666371

info@flitss.nl

Qvideo
Turfdyk 20 | 8611 JH | Gaastmeer
Tel. 0515-852 147 | Tel. 06-515 40 131
info@qvideo.nl | www.qvideo.nl
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Komme fan alle kanten mei
tank oan de fotografen!

Prikboerd: boargerlike stân, famylje- en oare koarte berjochten
‘Concordia’: data âld papier
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11

Henk Beeuwkes & Gaastmeer

13

PKN Gaastmeer: verbouwing ‘It Lokaal’
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It himd fan ‘t liif... Sytse Terpstra
Even voorstellen: Sietske Rypma
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De ‘Voorwaarts’ bij boekpresentatie over reis palingaak naar Londen
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De Lytste Gaastmarders: Paw Patrol!
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Troch it each fan de nudle...
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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

RENEMA
BOUW & ONDERHOUD
= Allround klusbedrijf =
- verbouwing
- uitbouw
- kozijnreparatie
- isolatieglas
- etc.

De Marne 29F
8701 PV Bolsward
jarichrenema@hotmail.com
T 06-24331315

6

huisartsenpraktijk heeg

prikboerd
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*

* boargerlike stân *

gespot *

Welkom
Sietske Rypma woont sinds mei 2020 op
Munkedyk 7
Geboren
Hidde Pieter Hietkamp
24 mei 2020
zoon van Adrie Osinga en Rients Hietkamp
De Pôlle.
Geboren
Lonneke Ytsje Cnossen
8 juni 2020,
en Sterre Cnossen-Bosma,
Aant
van
dochter
Hellingpaed 20.

T*
* bEDANK ken voor de

Dit kleine mannetje is Hidde Pieter Hietkamp.
geboren 24 mei 2020.
Zijn ouders,
Adrie Osinga en Rients Hietkamp van De Pôle

*
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geFELICITEERD!
*

gespot *

IT ALD PAPIER 2020
Hjirby de dagen foar 2020 wannear’t it âld
papier ophelle wurde sil:
• 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.

Nieuws van Hellingpaed 20

*

geFELICITEERD!
7

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

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

GEZICHTSBEHANDELINGEN
HOTSTONE MASSAGE
HUIDVERBETERING
MAKE-UP

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

margreetmaaktmooi.nl
8
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jubileumfeestje
maar NU even niet...

E

Eind 2019 kwamen de besturen van drie
jubilerende verenigingen: Dorpsbelang,
Oranjevereniging, Concordia en de Iepen Dei
Kommisje met veel enthousiasme bij elkaar
om de grote lijnen uit te zetten voor een
geweldig feestprogramma in 2021.
Nog geen maand later was
er een jubileumcommissie
gevormd en kon de pret
beginnen dachten we, maar
helaas gooide Corona ook hier
roet in het eten...
In een extra vergadering
van de Iepen Dei Kommisje
werd dan ook besloten om
de feestelijkheden niet al in
2021 maar, zo mogelijk, een jaar later, in 2022
te organiseren. Kortom, de jubileavieringen
lopen al met al minstens een jaar vertraging
op. Jammer, maar helaas… we moeten dus nog
even geduld hebben.
Namens de Iepen Dei Kommisje,
Foekje Gerritsma

* GESPOT *
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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!
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sief papierve
Tarief is inclu
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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

De Jong

s
r
e
d
il

h
c
s

HEEG

privé & werkplaats

Osingahuizen 2
0515 442515

jachtwerfdepoel@outlook.com

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
10
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www. degaastmar.nl vernieuwd!
Afgelopen zomer
is de website
van Gaastmeer
vernieuwd.

H

‘Help! Nu kunnen
we niets meer
met de website’!
Deze uitspraak van
het bestuur van
Dorpsbelangen
Gaastmeer was het
moment om actie te
ondernemen om de
website helemaal te
vernieuwen.
Voor de dorpsgenoten,
de ondernemers, de
omliggende dorpen,
de overheden,
de vrienden van
Gaastmeer, de
toeristen en nieuwe
bezoekers van het dorp is een website een
steeds belangrijkere bron van informatie en ook
van herkenning. Neem hier de veranderingen
veroorzaakt door de coronatijd in mee, waarin
informatie via digitale kanalen meer toeneemt
en goed werkt om verbonden te blijven!
In opdracht van het bestuur van Dorpsbelangen
Gaastmeer is door de redactie van dorpskrant
de Praatmar een nieuwe lay-out bedacht en is er
‘content’ voor de website aangedragen.
Hierbij is gebruik gemaakt van de inhoud van
de vorige website. Ook is nieuw materiaal
aangedragen door verschillende dorpsgenoten.
Dit alles in samenwerking met ‘Zeedesign’ uit
Witmarsum. Het internetbureau zal het jaarlijks
onderhoud verzorgen. Het laten ‘leven’ van de
website zal door de website redactie (bestaande
uit mensen van de redactie van de dorpskrant)
worden gedaan.
De website is een geheel nieuw en (bijna)
compleet verhaal geworden over het dorp
Gaastmeer. Graag wil de redactie reactie op

datgene dat nu in elkaar is gezet. Wat klopt of
waar zitten er missers…?
Scroll door alle pagina’s en het menu. En wil je
iets zoeken, gebruik de zoekknop. Geef je reactie
door aan de redactie via redactie@degaastmar.nl
Via de items ‘nieuws’ en ‘agenda’ in het menu
wordt ieder op de hoogte gehouden. Het
bestuur van Dorpsbelangen zal maandelijks
relevante thema’s doorsturen aan de redactie.
Deze zorgt dat de berichten via een nieuwsitem
op de website geplaatst worden.
Wil je het bestuur van Dorpsbelangen makkelijk
kunnen bereiken? Gebruik dan dit e-mailadres:
dorpsbelangen@degaastmar.nl
De agenda wordt gevuld met zaken die
de redactie krijgt aangedragen. Er worden
voorzichtig weer activiteiten opgestart, met
inachtneming van de coronamaatregelen. De
redactie hoort heel graag welke zaken dit zijn.
Stuur je item en idee naar:
redactie@degaastmar.nl
11

nieuwbouw- en onderhoudsschilderwerk
staalconservering | reclamewerk
decoratief spuitwerk |hout- en marmerimitatie
isolatie- en veiligheidsglas
wandafwerking | multicolorspuitwerk
de draei 28 | 8621 cz | heeg
tel. 0515 442497
12
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Henk Beeuwkes
& Gaastmeer

A

[van de red.]

Afgelopen 23 juli is thuis in Sint
Jacobi-parochie grafisch ontwerper en
allround kunstenaar Henk Beeuwkes
overleden.
Beeuwkes woonde o.a. in Oudega en
ook twintig jaar in Gaastmeer aan de
Munkedyk. Werk van hem is nog te zien in ons
dorp.
Tot zijn opdrachtgevers en afnemers behoorden
de provincie Fryslân, Herman Brood & His Wild
Romance en tientallen bedrijven, waaronder
pepermuntfabriek Fortuin Dokkum waarvoor
hij verpakkingslijnen ontwierp waaronder die
van Wilhelmina-pepermunt.

Ter gelegenheid van het twaalfenhalfjarig
ambtsjubileum
van
koningin
Beatrix
ontwierp Beeuwkes een portret van haar met
bloemetjeshoed. Art Unlimited gaf het portret
uit als kunstkaart, evenals vele andere van zijn
strakke ontwerpen. Ook schonk hij de familie
van Toon Hermans, die hij zeer bewonderde, een
EerbeToon. Hij bleef altijd ambachtelijk
werken en weigerde zich in de
computer te verdiepen.
Graag willen wij iedereen
bedanken voor de vele
blijken van medeleven bij het
overlijden van mijn
echtgenoot,
onze
vader,
schoonvader en opa
HENK BEEUWKES
De lieve brieven, kaarten,
mailtjes, telefoontjes en
bloemen hebben ons goed
gedaan en getroost.
Nogmaals hartelijk dank
hiervoor!
Marijke Beeuwkes
Henkjan en Corinne
Annemieke en Marcel
en kleinkinderen.
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rust, ruimte, water en natuur

groepsaccommodatie
camping
appartementen
elektrosloepen

Recreatiebedrijf
‘Gouden Plakje’
Kaepwei 2,
8611 JL Gaastmeer

Tel. 06-31780849
www.goudenplakje.nl

Gouden Plakje

afvalkalender

14

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.
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Verbouwing ’It Lokaal’

Verder willen we de inventaris vervangen, zoals
de stoelen en tafels en het servies. Hiervoor
Het Lokaal, het bijgebouwtje van ons mooie, wordt een geldwervingsactie opgezet. U hoort
kleine kerkje, is hard aan een verbouwing toe. daarover later meer.
Zo zijn de raamkozijnen verrot en is de vloer
Vrijdag 11 september zijn we begonnen met het
verzakt.
leeghalen van het Lokaal. We kunnen de oude
inventaris opslaan bij Willem van Berkum, waarWe gaan de volgende zaken aanpakken:
• Kunststof kozijnen die zijn voorzien van voor wij hem hartelijk danken!

H
•
•
•
•

•
•
•
•

•

dubbel glas.
Nieuwe toegangsdeur met nieuw kozijn.
Nooduitgang aan achterkant van het lokaal.
Nieuwe vloer: PVC of vinyl, voorzien van
vloerverwarming.
Verwijdering verlaagd plafond. Hierdoor
wordt het originele boogplafond weer in
ere hersteld. Dit wordt later voorzien van
isolatie. Dit kan gebeuren als het lokaal weer
in gebruik is.
Nieuwe verlichting.
Er komt een nieuwe keuken bij de
hoofdingang. Dit maakt het rondbrengen
van koffie, thee etc. een stuk makkelijker.
Er komt een afzuigsysteem in de keuken. Ook
kunnen de nieuwe ramen worden geopend.
In de keuken komen nieuwe kastjes.
De meterkast wordt vernieuwd en wordt
voorzien van groepen om inductiekoken en
het gebruik van een vaatwasser mogelijk te
maken.
Glasvezelaansluiting voor een snelle
internetverbinding.

Maandag 14 september gaan we beginnen
met de voorbereiding van de verbouwing. Dan
komen er 2 containers voor de deur te staan om
alle sloopmateriaal op te ruimen. Om kosten te
besparen doen we het sloopwerk in eigen beheer. Wij vragen iedereen die wil en kan om ons
hierbij te helpen. U kunt zich opgeven bij een
van de kerkrentmeesters: Klaas Brouwer, Klaas
Iedema, Harm Zeilstra en Riny Visser.
We mikken erop dat medio februari 2021 de verbouwing klaar is en dan hebben we een mooie,
praktische, behaaglijke, en energiebewuste
plek om vergaderingen, gemeenteavonden,
gespreksgroepen, maaltijden en andere activiteiten te organiseren. Ook is het lokaal dan weer
geschikt om dienst te doen als vergaderruimte
als er geen plek is in het Doarpshús.
We laten ons niet kisten door Corona, maar
gaan vol hoop en vertrouwen in de toekomst
aan de slag!
Riny Visser
Secretaris van het college van kerkrentmeesters
van de Protestantske Gemeente De Gaastmar.

Detail raamkozijn, overzicht huidig interieur en plattegrond van de verbouwplannen...
15
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’CONCORDIA’ jout wer lûd yn it doarpshús

W

Opstelling...
it liket wol fuotbal!

Woansdei 2 septimber is Concordia wer útein
setten mei de korpsrepetysje. Wa fan ús hie
betinke kinnen dat woansdeitejûn 11 maart
foarearst ús lêste repetysjejûn wêze soe foar
in lang skoft…..
ballerij’, oppere ien fan de leden.
Dizze 11e maart hiene we De dirigint moat hast in megafoan brûke om de
troch sykte en fakânsjeachtersten te beroppen… en om wol op te falgongers net sa’n grutte
len tusken de biljerttafels stiet er op in kratsje
ploech; der wie in esbier…
bassist út Starum dy’t ús
It is de kop derby, de earen en eagen iepen en
helpe soe by it optreden fan it Festival, wat hâlblaze mar.
den wurde soe op sneon 21 maart yn Nijlân, en
In wike letter wie de opstelling alwer as in heale
hjir hawwe wy drok foar oan it repetearen west. moanne mar dan wol mei elk op oardel meter.

Yn juny kaam der wat ferromming mar om’t it
hiele program dochs net trochgean koe seagen
wy it net mear sitten om noch in pear kear foar
de fakânsje te repetearen. It korpsseizoen is
woansdei 8 july bûtendoar ôfsluten op Wieldyk
9, romte genôch om ôfstân te hâlden.
Woansdei 2 septimber binne wy útein setten
mei de earste repetysje yn Coronatiid. It protokol hâldt hiel wat yn mar as wy op dizze wize
wol repeteare kinne dan geane we derfoar.
’Sa’t de opstelling no is liket it wol op de fuot-

Pie Zeilstra-Deinum

gestopt *

Keningsdei; elke muzikant spile om 10.00 oere
thús it Wilhelmus. Fjouwer maaie jûns mei
in lytse groep op de brêge koralen spylje, de
taptoe en nei de twa minuten stilte mei-inoar it
Wilhelmus: it die wat mei ús...

ôfstân.

*

In dei letter waard alles stillein en wie it mei de
repetysjes dien. Sawol de dirigint as de Concordianen, we wiene allegear fan slach .

17

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!

18
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der tegearre, de bern ha partners fûn en binne
útflein. De tiid hat net stilstien, wy ha 4 prachtige
pake- en beppesizers, Mark, Niels, Saar en Noah.

FAN IT LI

Skoaltiid
De beukerskoalle wie der yn die tiid noch
net. Doe’t ik 6 jier wie út de Lytse Gaastmar
fuort nei de Christelijk Nationale School
hielendal op it fierste ein yn ‘e Grutte
Gaastmar. Dy skoalle stie op it plak wêr’t
no Wander Bruinsma wennet. It earste
jier hiene wy les fan juffer De Jong. Sy rûn har
rûntsjes tusken de skoallebanken wylst wy oan
it wurk wiene. It stiet my noch by dat Jouke van
Goslinga har yn it foarbygean gauris mei de
kroantsjepinne in grauwe klodde inket efter yn ’e
jurk snitte. Juffer De Jong rekke siik, yn ’e 2e klasse
hiene wy ynfallers; juffer Hofstra út de Hommerts
en master Reinsma út Skraard. Doe’t ik yn de 3e
klasse siet kaam master Van Tuinen, in bysûnder
man. De lêste 3 jier op de legere skoalle ha ik by
master Cramer sitten.

Sytse

terpstra

Dizze kear oan’t wurd
foar ’It Himd’: Sytse
Terpstra. Hy wennet
tegearre mei Jannie op
de Turfdyk. Dit is syn
ferhaal...

Berne, wenne, boarte, opgroeid, fereale,
troud, bern?
My widze stie yn de Lytse Gaastmar. Ik bin berne
op 21/4/1957 op Wieldyk 3, it húske wêr’t no
Wytske Reitsma wennet, as âldste soan fan
Sjoerd Terpstra en Jeltje Bakker. Wy ha der in jier
as 5 wenne. Wy binne, as ik it goed ha, yn ‘e hjerst
fan1961 nei it ferstjerren fan beppe Ymkje nei de
pleats Wieldyk 22, no yn ‘e bocht mei de Kaepwei,
ferhuze. Pake Sytse yn de iene helt, wy yn de oare
helt. Us heit is yn 1975 ferstoarn. Yn 1976 binne
wy, ús mem mei 4 bern, ferhuze nei de buorren
en op Munkedyk 19 bedarre.
Ik sjoch werom op in moaie bernetiid yn de Lytse
Gaastmar. Der wennen meardere húshâldings Ien fan de 2 lokaaltsjes fan de Christelijk Nationale School mei
mei bern yn deselde leeftyd, altyd bern om te de grutte kachel en de skoallebankjes
boartsjen, fral simmerdei faak mei in hiele ploech
weikrûperke boartsje.
Nei de legere skoalle ha ik de havo folge op it
Bogerman College yn Snits. Ik ha der wat langer
Doe’t wy wat âlder waarden, wiene wy sneons oer dien as trochsnee, 7 jier. Ik hie net folle nocht
en sneins in soad op paad, bierdrinke, healwiizje oan learen en in hiel soad oare saken by it ein
en efter de froulju oan. Nei doarpsfeesten en nei lykas yn ’e kofjebar omhingje en jild fertsjinje by
de bars yn Heech, Boalsert, Skraard, Warkum. Yn it leanbedriuw om yn it wykein op stap te gean.
1977 bin ik der Janny tsjin it liif rûn. Skarrelje, It resultaat wie dat ik 2 kear sitten bleaun bin,
ferkearing, in moaie tiid. Yn 1980 koene wy it mar eintsjebeslút wol mei it diploma fan skoalle
hierhúske op Munkedyk 9 krije en binne wy kommen bin.
troud. Huisje, boompje beestje. Nynke en Sander
binne dêr berne. Yn 1987 krigen wy de kâns om Wurksum...
in stik bougrûn te keapjen oan de Turfdyk en Myn hjoeddeistige status is ‘pensionado’,
der it hûs te bouwen wêr’t wy noch hieltyd mei pensjonearde. Ik bin yn 1982, nei in jier as wat
nocht wenje. Dêr is ús Jorrit berne. No wenje wy los wurk by it leanbedriuw en yn ’e bou, yn

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

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
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Harinxmastrjitte 38
8621 BL Heeg
tel. 0515-442307

Woensdagmiddag
kinderen knippen
Vrijdagavond
knippen zonder afspraak
voor volwassenen
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tsjinst kommen by suvelkoöperaasje ‘De Goede
Verwachting’. Ik ha yn Heech, Warkum en Balk
wurke. Yn 1999, nei de sluting fan it fabryk yn
Balk, bin ik yn Ljouwert op ’e Condens belâne.
Ofrûne april bin ik nei in tsjinstferbân fan goed
38 jier by FrieslandCampina en har foargongers
mei pré-pensjoen gien en dat foldocht omraak.

natoerferiening Kollektyf Súdwestkust yn
Skriezekrite Idzegea set ik my mei hert en
siel yn foar it behâlden en ferbetterjen fan it
greidefûgelbiotoop yn it bysûnder en fan de
natoer yn it algemien.

Nocht en wille, passy...
Ik ha in soad niget oan fûgels, greidefûgels
yn it bysunder. En mei dy greidefûgels giet
it net goed, de populaasje rint werom. Dat
docht sear, dat rekket my djip. De natoer wurdt
ferkwânsele, ekonomy giet foar ekology. It soe
sa moai wêze at it njonken inoar koe. Yn myn
rol as gebietskoördinator foar de agraryske

Wêrom wennest graach yn ’e Gaastmar?
Der soe ik hiel koart oer wêze kinne; myn hert
leit hjir. Dochs efkes útdjipje; de minsken binne
trochinoar noflik, tinke om inoar mar litte
inoar tagelyk gewurde. Ik ha ek in soad mei de
omjouwing, de greiden, reidkragen, marren, it
fjild, de natoer, der romte, de loft.

Sport
Ik doch net aktyf oan sport. Ik mei wol fytse en ek
graach in ein rinne, leafst yn it fjild. Mar dat mei
Wat ik dwaan soe mei 1 miljoen...
Ik soe yn it foarste plak myn bern betinke. Foar gjin sport hjitte, dat hjit tsjintwurdich bewege.
mysels ha ik net safolle nedich, ik soe it tink ik Fierder sit ik op de biljertklup, net allinne foar it
net iens op krije. Mar foar myn takomstdream is biljerten, ek foar de soos en in gleske bier.
1 miljoen net genôch. Ik soe wol graach jild ha
wolle om greidefûgellân oan te keapjen en it Lêze
wer nedich greidefûgelfreonlik yn te rjochtsjen; Ik lês gauris artikels dy’t te krijen ha mei natoer en
it feilich stelle foar de takomst en der mei de natoerbehear. As ik in boek lês is it meastentiids
takomst fan de greidefûgelpopulaasjes feilich in Frysk boek of hat it te krijen mei myn passy. Ik
stelle. Mar ik ha sa folle jild net, it sil wol by soe mear tiid meitsje moatte foar lêzen, der lizze
dreamen bliuwe. Der ha ik my by dellein, ik sil op noch in stikmannich boeken te wachtsjen. Wy
sille it sjen.
oare wize oan myn dream wurkje moatte.
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Wat woest wurde doe sto noch op ’e legere
skoalle sietst, en wat is dêr fan telâne
kommen?
Wat ik op de legere skoalle wurde woe wit ik eins
net mear. Ik ha hiel lang it gefoel hân dat ik wol
boer wurde wollen hie. It is him net wurden, de
sitewaasje wie der eins thús ek net nei. Feedokter
hat my ek wol wat like. Mar dat wurde je fansels
net at jo gjin nocht oan learen ha. Ik bin op it
suvelfabryk bedarre, je moasten de kost fertsjinje.
Ik ha it der goed hân, it wurkjen yn ploegetsjinst
fertsjinne goed en joech in soad funksjonele frije
tiid. De leste jierren ha ik wolris it gefoel hân dat
ik wat wurk oangiet mear dwaan moatten hie
mei myn passy foar natoer. Mar hawar, it libben
is koart, net te lang efterom sjen. Ik kin no dwaan
wêr’t ik nocht en niget oan ha en wêr’t myn passy
leit.
Polityk
It is wolris wat puzeljen. Mar oft ik alles ôfwage
ha mei help fan de stimwizer, docht bliken dat
ik my better thús fiel by lofts as by rjochts. Ik
stim eins altyd read, somtiden ek wol Frysk oft
it programma lofts genôch is. En dan sjoch ik
fansels earst nei de tinkwize oer natoer.
Ast do moarn op it fleantúch stappe kinst, wêr
soest dan hinne gean?
Ik soe noch hiel graach ris yn de maitiid, sa heal
juny, yn Yslân sjen wolle. It rûge fjild, briedende
fûgels. Liket my machtich. In oare winsk, minder
kontroversjeel want dat hoecht net mei it
fleantúch, is om nochris yn natoergebieten yn
Poalen en de Baltyske staten te sjen. Dêr briede
de fûgels dy’t hjir yn myn jongesjierren noch yn
frij grutte oantallen brieden. It liket my geweldich
om yn ’e loft tagelyk it lûd fan bygelyks 10
baltsjende waarlamkes(faaks better bekend as
wettersnip) te hearen.
Wêr meie se dy midden yn ’e nacht foar wekker
meitsje?
Lit my mar lekker sliepe.
Grutste winsk?
Myn winsk is by myn folle ferstân en yn sûnens
âld wurde mei myn neisten, mei jimme allegear!
Wa wurdt de folgjende kear ’it himd fan it liif
frege?’
Dat wurdt: Gerard Burgers!
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Even voorstellen...
Ik ben Sietske
Rypma, 24 jaar.
Sinds mei van
dit jaar woon ik
op Munkedyk
7. Jullie hebben
vast gezien dat
het huis een
tijd leeg heeft
gestaan, maar
na een goede
opknapbeurt
woon ik er nu
alweer drie
maanden met
heel veel plezier!
Ik ben opgegroeid in Westhem en ging in
Blauwhuis naar de basisschool.
Door mijn hobby’s richtte ik me na de
basisschooltijd meer op Oudega: ik ging
voetballen bij de VVO en werd lid van
jeugdkorps de Notenkrakers. Ik heb het nog
altijd erg naar mijn zin in Oudega en besloot
al snel dat ik na mijn studie in Groningen weer
terug wilde naar deze hoek.
Tijdens de coronatijd kwam het huis aan
de Munkedyk op mijn pad en, met een
klein beetje geluk, heb ik het gekregen! Het
Coronavirus maakte dat we veel tijd hadden
om te klussen en dus kon ik al vrij snel
verhuizen van Groningen naar Gaastmeer.
Mijn studie ‘orthopedagogiek’ heb ik in
augustus afgerond en inmiddels ben ik
vier dagen in de week aan de het werk als
leerkracht in groep 3 op een basisschool in
Jirnsum. Daarnaast ben ik actief als speelster
en bestuurslid bij VV Oudega. Ik kan heel erg
genieten van muziek maken en luisteren,
afspreken met vrienden en familie, lezen en
sport kijken.
Wanneer de omstandigheden het toelaten
hoop ik jullie snel een keer te treffen bij
activiteiten in het dorp!
Tot ziens, Sietske
23

Ligboxstallen, loodsen en schuren

(Woon) boerderijen

Utiliteitsbouw

Nieuwbouw en verbouw

Verhuur van bedrijfsruimte/winterstalling.
 Bouwadvies

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

 Budgetteren,
 Inkoop,

vergunning aanvraag, bestek en aanbesteding.

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.
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GESPOT *

Het ornament is gemaakt van de houtsoort Accoya,
dit is gemodificeerd hout (https://www.accoya.com/
nl/) van Nederlandse bodem.
Hiervoor is gekozen vanwege dimensiestabiliteit en
duurzaamheid, er wordt garantie gegeven van
50 jaar bovengronds.
Het ornament is opgebouwd uit lagen die vervolgens
in de vorm is gekapt met beitels en gutsen
Voorafgaand is natuurlijk een heel proces van
verschillende ontwerpen en tekenen
Met vriendelijke groet,
Dedicated to innovation in aerospace
NLR - Netherlands Aerospace Centre
Ing. H. (Hotze) Jongstra
Principal Project Engineer
p ) +31 88 511 46 49 of +31 620 49 53 42
e ) hotze.jongstra@nlr.nl
i ) www.nlr.org

Fraaie
wangen...
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Een berichtje van Kwyk...
Vanaf september wordt het sporten op de
woensdagochtend weer gestart, dit onder de
enthousiaste leiding van Catharina de Hoop.
Iedere woensdagochtend wordt er op het
Sportplein van 9.15-10.00 gesport (behalve de
1e woensdag van de maand i.v.m. de koffieochtend). Wilt u uw lenigheid, spierkracht, balans
en uithoudingsvermogen op één van de negen
toestellen testen, kom dan eens vrijblijvend
langs op de woensdagochtend. Vanzelfsprekend is het Sportplein ook altijd beschikbaar
voor individuele sporters.
Overzicht van de georganiseerde activiteiten
van het afgelopen seizoen 2019/2020
• Een sportieve ochtend met Nordic Walking
onder leiding van pastor Ludwine Andel.
• Gewoon effe bijkletsen na de zomer.
• Reisverslag door Gerard Burgers die
vertelde over zijn avontuurlijke zeilreis naar
Noorwegen.
• Uitstapje naar het tuincentrum van
Witmarsum.
• Spelletjesochtend.
• Stamppotbuffet in de Ald Herberch in
samenwerking met de Soos 50+.
• Raadselachtige ochtend (raadsels).
• Uitstapje naar de zorgboerderij it Klokhûs te
Idzega.
• Kwykavond
Helaas werden we in maart overvallen door het
Coronavirus waardoor de maandelijkse koffieochtenden niet meer door konden gaan. Gelukkig konden we in juli toch nog het seizoen met
elkaar afsluiten onder het genot een “bakje” en
een gebakje op het terras van de Ald Herberch
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Zoals u kunt lezen bieden we een gevarieerd
programma en we merken dat er onder de
doelgroep van 60+ behoefte is aan een sociale
ontmoeting gezien het aantal bezoekers wat
gestaag groeit. Daarom gaan we ook in het
nieuwe seizoen weer veelbelovende activiteiten
organiseren.
De koffieochtend start in september en is iedere
1e woensdag van de maand van 9.30 - 11.00.
We nodigen u dan ook van harte uit om eens
gezellig te komen koffiedrinken en mee te doen
met onze activiteiten. Vanwege het succes van
de 1e kwykavond proberen we het komend
seizoen nog een kwykavond te organiseren.
Uitleen i-Pads / tablets
Sinds kort heeft Stichting Kwyk een aantal I-Pad
en Android-tablets die u voor een paar weken
zou kunnen lenen als u bijvoorbeeld een tijdje in
het ziekenhuis of een revalidatiecentrum moet
doorbrengen.
Ook als u gewoon thuis bent en wilt weten
wat de voordelen en mogelijkheden ervan zijn
(zoals o.a. e-mailen, beeldbellen met de familie,
spelletjes doen, films en series kijken of even
iets opzoeken op internet), dan geven we graag
een demonstratie. U kunt ook het apparaat voor
bijvoorbeeld een weekje lenen om te kijken of
het wat voor u zou zijn!
Uitleen rollators
Stichting Kwyk heeft drie prachtige inklapbare
rollators om uit te lenen aan iedereen die er
tijdelijk eentje nodig heeft. Ook om het gewoon
even uit te proberen!
* Heeft u interesse in het lenen een tablet/i-pad
of een rollator, neem dan even contact op met
Liesbeth van Griensven, tel. 0515-469693
of stuur een mailtje naar:
stichtingkwyk@gmail.com
Oant sjen,
Stichting Kwyk

.
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Voor slechts
€ 30,-PER JAAR
HAD HIER UW
ADVERTENTIE
HALF A-4
KUNNEN
STAAN!
voor meer informatie: praatmar@degaastmar.nl

Voor slechts

€ 45,-

Voor slechts

€ 17,50
PER JAA
R

HAD HIER
UW aDVE
RTE

NTIE

1/4 pagina
(!)
KUNNEN
STAAN!

voor meer
informatie
praatmar@
:
degaastm
ar.nl

De Praatmar
& gaastmeer...
Altijd ruimte
voor goede
ideeën!
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Klaverjassen seizoen 2020-2021
Al meer dan 25 jaar organiseer ik het
klaverjassen. Helaas heb ik moeten besluiten
dat het komend winterseizoen zo het er nu
voor staat het klaverjassen niet door kan
gaan vanwege de Corona.
De gemiddelde leeftijd van de deelnemers
ligt boven de 65 jaar en dus valt het grootste
gedeelte van de klaverjassers in de risicogroep.
De 1,5 meter-maatstaf kunnen we ook nooit
handhaven. Zo zijn er nog wel een aantal punten
die ik op kan noemen.
Stel dat de Corona deze winter de goede kant
op gaat dan kunnen we altijd nog een aantal
avonden gaan organiseren.
In de Praatmar van mei heb ik geschreven dat de
beker op de eerste avond als er weer klaverjassen
is in september wordt uitgereikt. Nu maak ik hier
de prijswinnaars bekend.
Het klassement wordt als volgt berekend.
Het totaal aantal punten wat je hebt behaald
in de eerste 3 ronden op de speelavonden. Dat
gedeeld door het aantal keer dat je bent geweest.
Afgelopen seizoen moet je minimaal 6 x hebben
meegedaan, wil je mee doen aan de competitie.
Het podium van klaverjasseizoen 2019-2020:
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1. Jan Veldhuis, gemiddeld
5062 pnt
2. Jacob van der Goot		
5034
3. Henk Haanstra			4997
De beker breng ik bij Jan, hoe we het met de
prijzen gaan doen die we altijd allemaal krijgen op
de slotavond dat zien we wel als we weer gezond
en wel met elkaar gezellige klaverjasavonden
gaan beleven.
Tineke Cnossen

SOOS

50+

Vele zullen er weer naar uitkijken, een
middagje soos. Samen jeu de boules,
biljarten, rummikub en scrabble en sjoelen,
en natuurlijk bijpraten met een kopje thee of
koffie en later op de dag een drankje.
Het is een sociaal gebeuren voor de ouderen uit
het dorp en omstreken en iedereen vooral
nieuwe leden zijn van harte welkom, kom
gerust eens binnen lopen.

Wat kan wel
wat kan niet...
Op donderdag 1 oktober beginnen we weer
om 14:00 uur in het Dorpshuis, maar in verband
met het coronavirus willen we dit keer beginnen
met overleg, wat kan wel en wat niet op gepaste
afstand. Er is voldoende ruimte in het dorpshuis
en met eigen verantwoording, handen wassen
en afstand houden moet dat lukken.
We hopen jullie in goede gezondheid weer te
zien op 1 oktober.
Hartelijke groet,
het bestuur van de SOOS.

klaverjassen
Jan Veldhuis | kampioen 2019-2020
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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.

Een barbecue?
Informeer naar de
mogelijkheden!
Bovendien...

een ruim
assortiment
gezelligheid
en service!

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

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.

•
•
•
•

Heerlijke streekproducten

verse schapenkaas
Terschellinger biologische kaas
meelproducten molen ’Het Lam’
bijzondere lekkere wijnen van
‘De Vier Heemskinderen’
• en een groot assortiment
biologische producten

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!
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Keukenspullen
quiche- of ovenschaal doorsnede 24 à 26 cm

Bereiden
Verwarm de oven voor op 200 °C. Pel en snipper
de ui. Kook de witlof struikjes 10 min. in kokend
water, laat ze uitlekken en halveer ze.
Fruit de ui goudbruin in de boter. Snijd de kaas in
blokjes en hak de noten grof. Klop het ei los met
een vork en roer het door de aardappelpuree.
Schep de puree in de taartvorm en verdeel het
zodat een vorm van puree ontstaat. Leg de halve
witlofstronkjes met de punten naar het midden
in de vorm van puree.
Strooi de gefruite uisnippers, kaasblokjes en
walnoten erover. Bak de schotel 25 min. in de
Smeuïge aardappelpuree en witlof bedekt
oven. Snijd de aardappel-witloftaart in punten
met een laagje kaas en walnoten.
en verdeel over de borden.
Supergerecht uit de oven.

Aardappel witloftaart

Variatietip:
Hoofdgerecht voor 4 personen.
Voor een diner geschikt voor vegetariers neem
20 minuten bereidingstijd en 25 minuten in de
biologische kaas, dit is gemaakt zonder dierlijk
oven.
stremsel (jong belegen kaas)
Ingrediënten
• 2 uien
• 600 g witlof
• 1 eetlepel ongezouten roomboter
• 300 g jong belegen kaas
• 50 g ongebrande walnoten (bakje 110 g)
• 1 middelgroot ei
• 750 g verse aardappelpuree

Wijntip
ny Sauvignon
The Green Compa
Blanc Verdejo

Variatietip:
Gebruik komijnekaas in plaats van jong belegen
kaas voor een extra kruidige smaak.
En natuurlijk...
zijn alle ingrediënten in onze DAGWINKEL
te verkrijgen!
Eet smakelijk!

*

lokwinske! *

Jildou Terpstra is slagge foar ’Zorgkundige’ en hat
no in fêste baan bij Patyna yn de thússoarch yn
Snits.
Redmer van Netten is slagge foar de HAVO en
docht no de oplieding ’International Business’ oan
de NHLStenden yn Ljouwert.
Rixt van der Goot is slagge foar VMBO-tl en docht no
MBO-4 ’Allround medewerker Travel & Hospitálity
yn Ljouwert.
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Bergstra 190x130

22-06-2006

09:14

Pagina 1

Kleine Palen 27
8601 AB Sneek

✔ Vloeren

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

✔ Interieurstoffen

✔ Raamdecoratie

✔ Zonwering
✔ Horren

www.bergstrasneek.nl
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boekpresentatie reis palingaak naar Londen

Z

Zaterdag 12
september) is
palingklipper
de Voorwaarts
uitgevaren naar
Heeg.
Ze heeft acte-deprésence gegeven
bij de ludieke
overhandiging van
het eerste boek
’Met de palingaak
Kornliske Ykes II
naar Londen, een
handelsreis in de
voetsporen van
onze voorouders’.

Een ludieke
happening was het zeker. Een goede oplossing
in Coronatijd!
De palingaak lag voor anker op het
Heegermeer. Commissaris van de Koning
Arno Brok liet zich op het Statenjacht van de

provincie naar de palingaak varen. Na een
korte toespraak kreeg hij het eerste exemplaar
uitgereikt van het boek over de reis van de
palingaak naar Londen in 2019. De bemanning
van Palingaak de Voorwaarts was hier getuige
van. Het boek zal ook te koop worden
aangeboden, o.a. via www.palingaaklondon.nl

33

34

De Gaastmar, doarpskrante ‘De Praatmar’			

36ste jiergong nûmer 4 | septimber 2020

foar de lytste
gaastmarders
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Laat zien dat
je er bent!

... ontwerpt en verzorgt alles op het gebied van grafisch
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

Munkedyk 2 8611 JM Gaastmeer | 06 - 250 120 58 | info@deheeren17.nl |
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Vooraf: van de redactie...
Dit is een reactie van Hiltje Westra-de Jong op
een artikel in de Sneeker Courant van 29 april
2020 over de sabotage aan de munitietrein
bij Greonterp. In dit artikel staat, dat er geen
represailles genomen zijn door de Duitsers en
Hiltje wil met haar reactie aangeven, dat dit niet
helemaal klopt. Haar vader en drie onderduikers
zijn gevangen genomen. Ze zijn weliswaar
de volgende dag weer vrijgelaten, maar de
arrestatie kwam toch als zeer bedreigend over
en heeft in elk geval op de kinderen uit het gezin
De Jong een grote indruk gemaakt.

Troch it each fan de nudle

I

in frou dy ‘t fan ellinde stoarn wie.

In ferhaal oer in stikje skiednis, sjoen troch
it each fan Hiltsje Westra-de Jong. Hikke en De Dútsers soene weromkomme om ’e pleats
tein oan ’e Grûns op de pleats ‘West-Indiën’ en yn ‘e brân te stekken. Wy moasten earst de pleats
ûntromje...
berne yn it jier 1936.
As bern de oarloch meimakke. In bern dat der
mear fan meinimt as men faaks tinkt. De spanning
en krapte mar dêrtroch miskien ek wol bewuster,
yntinser it libben libje, it mei inoar diele.
In buorkerij mei fee: kij en keallen, in bolle, in
hynder en bargen. Bargen om te slachtsjen, op
te iten, wekjen en te dielen: wat foar dy en wat
foar my.

In pear dagen letter...
Ús heit en de ûnderdûkers komme frij! Se wiene
ta de dea feroardiele. Se waarden oanspraaklik
steld foar de sabotaazje fan de munysjetrein.
Alle finzenen waarden frijlitten mar heit en de
twa spoarmannen net. Mar lokkich, de soldaten
dy’t it fonnis útfiere moasten binne útnaaid foar
de komst fan ús befrijers!

En dan komme der tal fan minsken dy’t ûnderdak
ha moatte. It dak fan ‘e pleats tilt op fan ‘e azem
fan al dy minsken en bisten: hûn, katten, rotten
en mûzen. Ik hear de keatlingen fan ‘e kij nachts,
it kreunen en steunen fan al dy ‘t dêr libbet en
ik mien grutte soldategesichten te sjen troch it
dakfinster.

De pleats fan de NSB-boer is yn de brân stutsen
en it is mei him ferkeard ôfrûn...
Hoe flintertin is de grins tusken ‘goed’ of ‘fout’!
Nei de oarloch op wei nei skoalle komme wy lâns
in lyts krykkrakkich wenarkje wer ‘t in frou en
bern omheukerje. Harren man en heit, in NSB-er,
is omkommen by it opromjen fan ‘e munysje út
de ûntspoarde munysjetrein. It is om te skriemen.

En dan de munysjetrein dy ‘t opblaasd wurdt.
Wy moatte ûnder de banken krûpe op skoalle.
In pear dagen letter: de Dútsers komme mei Hoe goed ha wy it no en hoe brekber is alles:
geweld! Heit, twa spoarmannen (beamten) en in
ûnderdûker wurde meinommen. Gewearen en
bedrigingen binne net fan ‘e loft.
Se rinne mei de besetter troch it lân nei de dyk. ‘Tel uw zegeningen’!
Dêrby is in kollegaboer, in NSB-er, dy’t tsjin ús Ús heit soe sizze: ‘Heb gezegd!’
Hiltsje Westra-de Jong
heit sei: ‘Ik woe dat ik yn jo skuon stie’.
De Gaastmar, 18 maaie 2020
Hy wist dat ‘er oan de ferkearde kant stie: hy hie
in soan dy ‘t oan it eastfront omkommen wie en

Ús heit soe sizze:
’Heb gezegd!’
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familie  - vakantiehuis

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

restaurant | snackbar

herberch
by ús thús

Tollewei 115
8621 CX Heeg
0515 442208
heeg@wiersmatandheelkunde.nl
www.wiersmatandheelkunde.nl
U kunt bij ons terecht voor alle mondzorg
onder één dak:

breksdyk 42
8614 ax oudega swf
0515 46 94 97 * 06 27 316 106

www.herberchbyusthus.nl
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• 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!
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servicepagina
‘De Praatmar’ verbindt graag mensen met mensen, clubs, verenigingen, instellingen en stichtingen!
verenigingen, stichtingen, instellingen contactpersoon

e-mailadres

telefoonnr.

Dorpsbelang

Jeltje Leenstra

jeltjeleenstra@live.nl

857585

St. 'Ús Doarpshûs'

Foekje Gerritsma

foekjegerritsma62@gmail.com

469595

Wurkgroep 'Oer de Gaastmar'

Jan van Duyn

jvanduyn@solcon.nl

469838

St. 'Ichthus' Gaastmeer Friesland

Anneke Hoogterp

annekehoogterp@hotmail.com

469808

Kerkenraad PKN Gaastmeer

Piet Visser

aldwar@hetnet.nl

469568

College van Beheer PKN Gaastmeer
ZWO-commissie PKN Gaastmeer

Riny Visser

feenstra.visser@outlook.com

852957

(Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp)

Anneke van Mourik

info@marsicht.frl

469393

Kommisje 'Iepen dei'

Foekje Gerritsma

foekjegerritsma62@gmail.com

469838

St. Palingklipper ‘Voorwaarts’

Gerard Burgers

gsjburgers@me.com

469359

Begrafenisvereniging

Klaas Bakker

8611jl@hetnet.nl

469936

Beheer kerkhof

Willem van Berkum

willem@berkumvan.nl

469764

Uitvaartverzorging

Meindert Heslinga

info@heslinga-uitvaartverzorging.nl

06 53777753

Oranjevereniging

Klaas Iedema

wieldyk12@outlook.com

06 10118289

Tuinvereniging ‘Anna’s Griene Gaastmar’

Dick Feenstra

dickf69@xs4all.nl

Soos 50+

Liesbeth van Griensven pa3ehv@gmail.com

469693

CMV 'Concordia'

piezeilstra@hotmail.com

469632

praatmar@degaastmar.nl

469448

Fûgelwacht

Pie Zeilstra
Willem Wendelaar
Bonga
Cees van Mourik

info@marsicht.frl

469393

Beheervereniging 'Het Piel'

Marja Wille-Buurman

marja@wille.demon.nl

06 53733199

St. 'Vrienden van Gaastmeer'

Harrie Kramer

harriekramer@planet.nl

071 3620385

AED

André Wierstra

wierstraandre@hotmail.com

336629

Biljartclub ‘De Gaastmar’, heren

Pieter Hoogterp (Azn)

biljartgaastmeer@gmail.com

Biljartclub ‘De Gaastmar’, dames

Emmie Samidjono-Mous biljartgaastmeer@gmail.com

852147

Klaverjasclub

Tineke Cnossen

tineke.cnossen@hotmail.com

469576

Damclub 'Stryk Op'

Sjouke Attema

shattema@hotmail.com

06 27098830

Koor ‘Gaudeté’

Catharina de Hoop

cdehoop@live.nl

443638

Stichting ‘Kwyk’

Liesbeth van Griensven stichtingkwyk@gmail.com

469693

IJswegencentrale Rayon Gaastmeer

Eelco Leenstra

eelcoleenstra@hotmail.com

857585

Kommisje Iepen Dei De Gaastmar

Foekje Gerritsma

foekjegerritsma62@gmail.com

469595

Beheer Ús Doarpshús

Rick & Catrien Feld

vof.fesy@outlook.com

06 38394380

Ver. ‘Ondernemend Gaastmeer’

Sybren Renema (secr.)

info@ondernemendgaastmeer.nl

06 31780849

Website Gaastmeer

dorpskrantredactie

redactie@degaastmar.nl

Dorpskrant 'De Praatmar'

Belangrijke telefoonnummers
Alarm

112

Politie

0900-8844

Dokterswacht

0900-112 7 112

Huisartsen Schadenberg/Verdenius

44 23 00

bij spoed... 44 22 44

Huisartsen Gietema/van Kapel

44 22 92

bij spoed... 44 32 43

Gemeente SWF

14 0515

Zijn we wat vergeten? Stuur uw gegevens of wijzigingen aan ons door via: praatmar@degaastmar.nl
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FURUNO

HD 42

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
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Soeverein

Soeverein
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Je hoeft niet door
de lucht te varen…

B

Bovenstaande kreet is geen negatief
reisadvies voor een ballonvaart, maar het
is binnen de – van oorsprong- schippers
familie waarin ik opgroeide een normale
uitdrukking. Het verhaal gaat dat mijn oma
voor afvaart altijd zorgvuldig de lucht in de
gaten hield en meestal niet al te optimistisch
was in de verwachtingen op grond van wat
ze boven zich zag.
Mijn opa reageerde met: je hoeft niet door
de lucht te varen, gooi maar los!
In ’Prediker’, een prachtig bijbelboek vol met
veel wijze uitspraken en filosofische gedachten
over het leven lezen we: ’Wie altijd op de wind
let, komt nooit aan zaaien toe; wie altijd naar
de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe’.
(Prediker 11: 4)
In deze coronatijd zijn gelukkig veel mensen
zich al aan het voorbereiden op de betere tijden
die ook weer zullen komen. Lang nog vóór de
terrassen weer open mochten, werden er bij
de Herberg in Gaastmeer al voorbereidingen
getroffen om alles in orde te maken.
Op dit moment is er volop actie rond de
verbouwing van het lokaal bij de kerk. We
hebben nog geen idee wanneer en hoe we daar
weer bij elkaar kunnen zijn in de toekomst. Maar
we richten de blik alvast vooruit en gaan aan de
slag.
Het leven is nooit zonder risico’s en je moet
altijd alert zijn, dat heb ik wel geleerd van mijn
oma. Het scheepje waarop mijn moeder werd
geboren heette: Eben-Haëzer (Steen der hulp).
De profeet Samuël zette die steen na een zware
strijd met zijn vijanden neer met de verklaring:
’Tot hier toe heeft de HEER ons geholpen’.

Daarin lijkt iets te
zitten: tot hiertoe
wel, maar we
moeten nog maar
afwachten hoe het verder zal gaan.
Maar er spreekt tegelijkertijd de hoop uit dat
het verder ook goed zal komen. Op dit moment
gaan de cijfers van het aantal besmettingen
met corona weer flink omhoog, we weten
nog steeds niet hoe lang het allemaal nog
zal duren en wat ons nog te wachten staat.
Gelukkig zijn er ook hoopvolle berichten over
een vaccin dat onderweg is. Tot nu toe hebben
we in het Noorden van het land betrekkelijk
weinig problemen gehad, wat ons nog boven
het hoofd hangt, weten we niet. Maar gelukkig
hoeven we niet door de lucht te varen…
Met een vriendelijke groet,
Pastor Ludwine Andel-van Hoeven
ludwinevanhoeven@gmail.com
T. 06-41833319
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AUTOBEDRIJF

F.HOOGTERP

Munkedyk 4
8611 JM Gaastmeer
0515-469753
f.hoogterp@home.nl

in- en verkoop
***
alle onderhoud
+ APK
***
al uw schade afhandelingen
ruitbreuk ***
en reparatie
***
airco service
***
wasplaats
F.HOOGTERP

www.autobedrijfhoogterp.nl

Vakantiehuis Björkdahla in Dörarp - Zweden

https://m.facebook.com/bjorkdahla/		

te huur vanaf 250 euro per week

Voor info: Jan en Tineke Cnossen
tel. 0515469576
of mail tineke.cnossen@hotmail.com
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skoallenijs
KBS Klaverfjouwer | Aldegea

Groep 8 in beeld: v.l.n.r. Marlies, Wytske,
Rommy, Sven, Silke, Xanne en Wietske
mei 2020
De kinderen van groep 8 nemen
afscheid van Klaver Fjouwer. Zij
hadden een bijzonder schooljaar en
vertellen daar iets over. Ook kunt u
lezen naar welke school zij gaan.

H

Naar Sneek!!!
Hallo ik ben
Wietske Baarda en
volgend jaar ga ik
naar Sneek. Ik heb
voor de school CSG Bogerman gekozen en ik ga
samen met Marlies van Netten naar het niveau
Mavo.
Ik heb de school gekozen omdat ik het een mooie
school vind en ik had er een goed gevoel bij!!!
Ik heb zin in het nieuwe schooljaar, omdat ik dan
waarschijnlijk nieuwe vriendinnen krijg.
En het is anders dan op een basisschool.
Wat mij heel erg leuk lijkt: om bij de Bogerman
Bigband te komen!!
Het afgelopen jaar was een heel erg raar jaar,
We hoefden geen eindtoets meer te maken en
we moesten thuiswerken.
Het thuiswerken was wel leuk want ja het was
anders dan op school, maar na een paar weken
wou ik ook wel weer naar school.
Wat wel leuk was is dat ik ook via Whatsapp
gesprek kon samenwerken.
Groetjes Wietske

Ik ga naar Sneek
Ik ben Marlies en ik zit in groep 8. Maandag
16 maart konden we niet meer naar school
en dat was gek, want ineens was van alles
anders, zoals het thuis werken en vrienden
en vriendinnen kon je niet meer zien. Het
thuis werken konden we op snappet doen,
daar stonden dan lessen voor ons klaar die
we dan die dag moesten maken. De ene
dag was je eerder klaar dan de andere dag.
Ook konden we niet naar onze sport, dat
was ook jammer. Nu kunnen we er wel weer
heen maar dan wel buiten. We gaan nu 2 of
3 x in de week weer naar school maar dan
wel met de helft van de klas. Het is leuk om
die kinderen dan weer even te zien. Het is
wel jammer dat we niet met alle kinderen van
groep 8 in de klas zitten, maar hopelijk snel zien
we ze weer! Ook kon de IEP toets niet door gaan
door Corona, maar daarvoor wisten we al waar
we heen gingen dus dat was wel fijn. Ik ga naar
het Bogerman in Sneek, ik ga gt (mavo) doen.
Ik zit in de zelfde klas als Wietske dus dat is ook
leuk! Ik heb der veel zin in om naar Sneek te
gaan!
Groetjes van Marlies van Netten uit Gaastmeer
Naar Sneek!
Hallo, ik ben Silke en ik ga volgend jaar naar
Sneek toe, naar RSG. Dat heb ik gekozen omdat
ik dat een mooie school vond en ik had er een
goed gevoel bij, verder zit Floor mijn zus daar
ook op school en daarom kende ik de school ook
beter.
Ik ga naar het niveau VWO. Jammer genoeg zit ik
niet met kinderen uit mijn klas, maar ik denk dat
ik wel weer nieuwe vriendinnen krijg!
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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

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

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

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.
verzorging & verpleging | hulp in de huishouding
thuishotel | thuiszorgtechnologie | thuisbegeleiding
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Thuiszorg Zuidwest Friesland
vormt samen met het Antonius ziekenhuis de
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Ik heb veel zin in het nieuwe schooljaar, al kijk ik doen. Ik zelf vond het best wel jammer. Toen we
een beetje op tegen het huiswerk.
in het weekend hoorde dat we niet meer naar
school mochten had ik niet gedacht dat we zo
Onze groep 8 jaar was natuurlijk door het lang thuis moesten blijven ik dacht dat we een
Coronavirus heel anders geworden.
week of drie thuis moesten werken maar die drie
We hebben bijvoorbeeld geen eindtoets, maar weken werden er wel ACHT!
gelukkig gaat afscheid groep 8 wel gewoon door. Het thuiswerken verliep mij best wel goed alleen
Het thuiswerken was aan de ene kant wel leuk de eerste twee weken had ik er wel wat moeite
maar aan de andere kant wat minder.
mee, De lessen waren zo lang voor mijn gevoel
Ik kon wat later mijn bed uit bij het thuis werken, en ik kon me niet heel goed concentreren.
maar ik kon juf niet altijd gelijk hulp vragen.
We hadden ook nog niet echt bedacht om te
videobellen met Silke, Wietske en Rommy. Dat
Na de zomervakantie naar Sneek
Na de zomervakantie gaan we naar Sneek. Ik ga begon pas in de derde week. Het voordeel van
naar de Bogerman samen met Wytske en Xanne. thuiswerken was wel dat je even een uurtje
langer kan slapen. Na acht weken thuiswerken
We doen het niveau vwo. Ik denk dat het wel
mochten we eindelijk weer deels naar school.
leuk word en ik heb zin om mijn nieuwe klas te
Ik ga op maandag en woensdag en soms op
ontmoeten. Ik hoop dat dat wel weer een soort
van normaal kan en dat we niet allemaal andere vrijdag. Na 8 juni kunnen we nog maar een paar
weken gewoon naar school want dan komt
dingen moeten doen in verband met het
de zomervakantie! Ik hoop dat we op vakantie
coronavirus. Ik hoop dat we dan gewoon naar
kunnen want wij zouden naar Duitsland. Na de
school kunnen en niet meer thuis hoeven te
zomervakantie ga ik naar Sneek, ik ga naar het
werken. Nu moeten we om de dag naar school
en maar met de halve klas. Dat vind ik niet leuk. Bogerman en als niveau ga ik vwo doen. Ik kom
want in de andere groep zitten ook vriendinnen samen met Rommy in de klas en verder weet ik
nog niet bij wie meer maar dat zal ik vast nog wel
van mij. Met het thuiswerken konden we eerst
nog samenwerken met de kinderen uit Oudega te horen krijgen. Ik heb er super veel zin in!
want dan gingen we videobellen. Maar dat
kan nu niet meer want hun zitten in de andere
groep. Het thuiswerken is fijn omdat je eerst al
je werk kunt afmaken en dan kun je nog wat
anders doen. Het stomme aan thuiswerken vind
ik dat je niet met je vrienden en vriendinnen
bent en dat je niet even iets tussendoor hebt.
Toen we weer naar school mochten was ik heel
blij 😀.Want  ik  vind  op  school  werken  veel  leuker 
dan thuiswerken. Ik was ook nog jarig in de
coronatijd. Dat was best wel leuk want er kwam
soms nog wel visite, maar dan wel op een tijd
want anders dan kon het niet. Ik had wel veel
leuke cadeautjes gekregen en ik had heeeeel
veel kaartjes gekregen. Ik had ook een fiets
gekregen voor naar Sneek.
Groetjes Rommy Zeilstra uit Gaastmeer

Corona en naar Sneek
Thuiswerken in de Coronatijd
In de Coronatijd moesten we thuiswerken. Soms
was het lastig, soms viel het mee. Als ik een vraag
had moest ik in Social Schools een bericht naar
m’n juf sturen. Maar het leukste vond ik dat als ik
snel ging werken, ik meer vrije tijd had. Maar soms
lukte het niet zo goed om me te concentreren en
deed ik er veel langer over. Één keer wel tot half
drie. En meestal had ik zin om te slapen… Nu we
weer om en om naar school gaan, is het vaak wel
moeilijk om om zeven uur op te staan. Als we
thuiswerken moet ik om acht uur opstaan. Op
school vind ik het soms ook wel raar dat we met
de helft van de kinderen in de klas zitten.
Naar school in Sneek.
Volgend jaar ga ik naar de middelbare school
in Sneek. Het is eigenlijk best wel gek in deze
Volgend jaar naar Sneek
Hallo, ik ben Wytske Renema uit Gaastmeer en zit Coronatijd. Ik ga naar het Bogerman en mijn
niveau is VWO. Ik vind het ook wel spannend
in groep 8.
Op maandag 16 maart gingen we niet gewoon om naar de middelbare school te gaan. Ik denk
zoals altijd naar school maar moesten we opeens wel dat ik nieuwe vrienden en vriendinnen ga
thuis blijven! Opeens kon je niet meer met maken.
anderen samenwerken en moest je het alleen Groetjes van Xanne!
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Ik ga naar Sneek
Mijn naam is Sven koos en ik woon in Oudega.
Op maandag 16 maart was bekend dat we thuis
gingen werken. Toen ik het hoorde dacht ik na
over hoe het zou zijn. Toen was het weekend
voorbij en hadden voor het eerst huiswerk. Ik
vond het saai om nieuwsbegrip te doen, maar
na een tijdje vond ik het wel leuk en het fijnste
was om klaar te zijn. Ik heb veel beleefd vooral
veel Corona nieuws en je moest ook anderhalf
meter afstand houden wat best raar was: je kon
geen hand geven en ook geen dingen geven
aan mensen. Toen we weer naar school gingen

was het heel anders. Er waren minder kinderen
en je moet heel vaak je handen wassen. Ook heb
je niet elke dag school want cluster a gaat op
maandag en woensdag naar school en cluster
b gaat op dinsdag en donderdag naar school en
op vrijdag wissel.
Maar ik ga ook bijna naar het voortgezet
onderwijs (RSG, VMBO gt), ik verwacht dat er veel
online gaat, maar hopelijk wordt het wel leuk. Ik
heb er ook heel veel zin in, ik hoop ook dat ik met
Elina kan fietsen. Ik hoop ook dat ik veel vrienden
maak.

Trots | grutsk!
Gaastmeer Design, scheepsbouwkundig
ontwerp- en adviesbureau uit Gaastmeer, is
trots om aan de eerste nieuwbouwreeks van
de KNRM mee te mogen werken.

De huidige reddingboten van de KNRM zijn
gebouwd tussen 1991 en 2016. De oudste
reddingboten zijn, met hun bijna 30 jaar, toe aan
vervanging. De eerste nieuwe reddingboot van
deze serie krijgt de functie van reserveboot en zal
Het oorspronkelijk ontwerp van De Vries vanaf 2022 ingezet worden op reddingstations
Lentsch wordt door Gaastmeer Design naar waarvan de reddingboot in groot onderhoud is.
een snijpakket uitgewerkt. Twee Nederlandse De thuishavens van de volgende zeven boten
werven hebben de opdracht hebben gekregen worden begin 2021 bekend gemaakt.
om totaal acht reddingboten bouwen van dit
De acht te bouwen reddingboten krijgen de
type.
klassenaam ’Van Wijk’, genoemd naar de erflater,
die geld naliet voor de bouw van de eerste
De Koninklijke
boot van deze serie. Feitelijk is de boot een
Nederlandse Redding
doorontwikkeling van de bestaande 11 meter
Maatschappij (KNRM)
lange Valentijn-klasse. Deze zogenaamde rigidheeft een reddingvloot
inflatable-boat (RIB) werd ontworpen in 1990 en
van 75 reddingboten,
variërend in lengte van 5 tot 20 meter. Met deze wordt door de redders die ermee varen geroemd
om haar zeewaardigheid.
reddingvloot worden jaarlijks meer dan 4.000
zeevarenden en watersporters veilig aan wal
(bron: www.knrm.nl/nieuws)
gebracht.
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De Gaastmar, doarpskrante ‘De Praatmar’			
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T 06 27 04 74
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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
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