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Dorp & kerk
in actie voor de Voedselbank!

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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Uiterste inleverdatum kopij voor het eerstvolgende nummer is vrijdag 8 januari 2021

*

AgINDA *

*iedere woensdag 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
zaterdag 21 november 2020 Pieltsjerke, van16:00-17:30 uur kunt u een gedachtenis kaarsje aansteken
zondag 22 november 2020 Pieltsjerke van 09:30-11:00 uur kunt u een gedachteniskaarsje aansteken.
Gedachteniszondag: zie pagina 49
sneon 19 desimber 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
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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

De Gaastmar, doarpskrante ‘De Praatmar’

ja jongu

nee juh!

36ste jiergong nûmer 5 | novimber 2020

nee

jon

gu..

.

ja j
uh!
Foto’s

INHoUD

www.
mAR.Nl
t
s
A
A
g
dE
ElANg
b
s
p
R
dO
R
mEE
gAAstfAcEbOOk!

Op
ActiEf

wEBstEk?

www.degaastmar.nl
www.pkn-gaastmeer.nl
met info over het
dorpsleven.

ORANJiNEg

g
vERENi ER
AstmE
gA

Ok!
AcEbO
f
p
O
f
STE
ActiE
ET LAAT
BEKIJK H DE FOTO’S
EN
N!
NIEUWS
IVITEITE
VAN AC T

Komme fan alle kanten mei
tank oan de fotografen!

Prikboerd: boargerlike stân, famylje- en oare koarte berjochten

07

‘Concordia’: data âld papier
Redaksjepraat...

07
09

Ondernemersvereniging Gaastmeer

09

Nieuw, maar niet echt nieuw in Gaastmeer

10

Oan it oprêden...

11

Sinte Marten: aksje foar Maher-India

12

Stipepunt zoekt vrijwilligers

14

Knine-eilân: twa pôlen, Marrekrite wurksumheden

14

(GEEN) najaarsledenvergadering Vereniging voor Dorpsbelangen

17

Lokaal: een steentje bijdragen?

20

MS-collectanten gevraagd

23

Afvalkalender gemeente SWF

23

It himd fan ‘t liif... Gerard Burgers vertelt

25

Slow Triatlon & it Gouden Plakje

29

Gaastmarder skûtsje “Dageraad’: verslag

31

Kerstbomenverkoop

33

Havenmeesterlijk verslag 2020

34

Lekker ite mei Lars & Rudy

37

DAGWINKEL Gaastmeer: even terug- en vooruitkijken

37

Brief van Sinterklaas: spijtig, jammer en helaas...

38

De Lytste Gaastmarders

38

Gaastmarder om utens: Foeke Cnossen skriuwt...

41

Videostudiohuren.nl: vorderingen voormalig schoolgebouw

45

Servicepagina

49

Jeugdklup groep 7/8: startjûn!

51

De pastor van Gaastmeer schrijft...

53

Programma jeugdclub groep 7 & 8

53

Skoallenijs út Aldegea: groep 1/2

55

De Joopykjes, nijsbericht

58
5

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
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pRIkBoERD
* BoARgERLIkE stâN *

Berne
17 septimber 2020: Silke Tryntsje Hoogterp
dochter fan Pieter en Annalies Hoogterp
en suske fan Hylke en Brecht
Verhuisd
Wessel van Netten van de Turfdyk naar
Thorbeckestr. 1-13 Heerenveen.
Grietje Brouwer van de Kaepwei naar
Reafinne 19, 8614 AH Oudega.
Verhuisd/nieuw ingekomen
Jildou Terpstra en Robin Kampstra
J.J. Hofstrjitte 21, 8611 JT Gaastmeer
Oproep
Geeft u ook zelf veranderingen
aan ons door?
mail: praatmar@degaastmar.nl

t*
* BEDANk ollecte van
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Boukje IJke
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B
t
Margrie
chut
Uilkje Wilds

* BEDANkt *
By dizze wolle wy eltsenien tank sizze foar
de steun die wy krigen ha doe’t Hylke yn
it sikehús lei. Wat in leave kaartsjes en
berichtsjes. Dat hat ús tige goed dien.
En de brievebus bliuw mar fol stromen, want
ek mei de berte fan Silke ha wy wer sa folle
leave kaarten krigen. Op de foto it resultaat.
Tige tank der foar.
It giet mei ús allegear goed en we geniete
mei elkoar tige fan ús Silke.
Leave groetnis fan Pieter, Annalies,
Hylke, Brecht en Silke

It ALD pApIER 2020

It âld papier wurdt net yn novimber ophelle
mar op...

sneon 19 desimber 2020
Opheldatum jannewaris 2021ferfalt.
Graach it papier oan ’e dyk sette...
sneontemoarns om 09:30 oere en
freedtejûns om 18:00 oere
Belangryk...
gjin plestik, hout ensfh. by it âld papier!
Ut namme fan muzykferiening
’CONCORDIA’,
bedankt foar jimme meiwurking.
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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
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oNDERNEMERsVERENIgINg

gAAstMEER

30

30 ondernemers en organisaties hebben zich
inmiddels als lid aangemeld. Wij kunnen met
z'n allen tevreden zijn met een dergelijk groot
draagvlak.
Het bestuur heeft contacten gelegd met Dorpsbelangen Gaastmeer en de accountmanager
ondernemen van de Gemeente SúdwestFryslân.
Samen met het bestuur is het aan alle leden
om van de vereniging een succes te maken.
Er is een start gemaakt. En ook in de toekomst
bepalen we samen wat belangrijk is.
Door de huidige Coronamaatregelen is de
eerste ledenvergadering, die gepland stond op
6 november, niet door gegaan.
Ieder lid heeft van het bestuur een mail
ontvangen met alternatieve afspraken.
Voor wie meer informatie wenst en/of lid wil
worden; schrijf het bestuur een e-mail.
We nemen dan snel contact met je op.
Bestuur ondernemersvereniging Gaastmeer
Gerard Burgers, Sybren Renema en Klaas Bakker
E: info@ondernemendgaastmeer.nl
Ondernemend Gaastmeer!
Bevordering leefbaarheid en ondernemersklimaat Gaastmeer met accent op toerisme &
recreatie.

* gEspot *
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REDAksjEpRAAt
MEEsCHRIjVEN? jA gRAAg!
De redactie ontvangt graag uw verhalen: :
verslagen van noemenswaardige activiteiten
zoals bijv. een hobby, een verbouwing, pakebeppe verhalen, een verhaal over je bedrijf,
een herinnering en andere belevenissen.
Stuur ze, voorzien van naam naar:
praatmar@degaastmar.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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Tarief is inclu
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NIEUw, MAAR NIEt ECHt NIEUw IN gAAstMEER…

S

Sinds half juni wonen wij eindelijk echt
helemaal in Gaastmeer, aan de Hofstrjitte
5, in het voormalige huis van Age en Corry
Cnossen, dat we in november 2018 gekocht
hebben. We vinden het een super plek.
Wij zijn Maurits en Brechtje Dantuma-Visser.
Brechtje is geboren in Leeuwarden in 1956 en
opgegroeid in Middelburg en ik ben geboren in
1957 en grotendeels opgegroeid in Wageningen.
In augustus 1984 hebben wij elkaar leren kennen
in het dorpje de Wijk (bij Meppel). Ik woonde
en werkte daar als rundveespecialist voor
Mengvoeder UTD te Akkrum. Brechtje woonde
en werkte in Amersfoort, waar zij voor de klas
stond bij een basisschool.
In juli 1985 zijn
wij getrouwd,
in juni 1986 zijn
we verhuisd naar
Zeewolde. Daar
zijn onze vier
kinderen geboren:
Jikke, Gerrit,
Rudolf en Anna. Zij
hebben inmiddels
het huis verlaten en
wonen zelfstandig in
Zwolle, Rotterdam,
Wageningen en
Amsterdam.
In Zeewolde werkte ik eerst bij een handelsbedrijf
in Fourages. In 1996 ben ik zelf gestart met de
verkoop van veevoeders, meststoffen, zaaizaden
en landbouwfolie, afgelopen juli ben ik daarmee
gestopt. Brechtje is eerst thuis gebleven toen de
kinderen klein waren, later viel zij bij ziekte en
afwezigheid in op een basisschool. Tijdens de
MKZ crisis in 2001 heeft zij een vaste aanstelling
gekregen, wat wel zo fijn was gezien de grote
onzekerheid voor ons bedrijf door de MKZ.
Brechtje werkt nu in Almere bij een organisatie
verbonden aan het onderwijs, momenteel i.v.m.
de corona veel vanuit huis.
Waarom Gaastmeer? Via via kwamen wij
met vakantie in Gaastmeer, daarvoor gingen
wij steevast naar Zeeland met vakantie. De
eerste keer hebben we een huisje gehuurd
10

bij Liuwedaem, daarna vele jaren één van de
Pielhuisjes. De rust in Gaastmeer, het dorp zelf en
de omgeving van Gaastmeer vonden wij heerlijk
tijdens onze vakanties. Misschien ook wel omdat
wij beide deels Friese (groot)ouders hebben, het
voelde als ‘thuis’ komen.
Ik ben ook bijzonder geïnteresseerd (mede door
Brechtjes voorouders) in de geschiedenis van
Gaastmeer en omgeving en in het bijzonder
die van de palingvissers. Voordat wij in
Gaastmeer kwamen had ik al veel verzameld:
krantenartikelen, boeken en video’s. Het mooie
is dat wij nu op zo’n historische plek wonen
aan de
Grutte Feart. Veel zaken en
details uit alle verhalen die
ik gelezen heb vallen nu
op hun plek.
Ook van mijn familiekant
hebben wij een
verbintenis met
Gaastmeer. Mijn pake
is geboren in Easterein
en was bakkerszoon.
Zijn broer was bakker
en de leermeester
van de latere
dominee Bruinsma.
Ds. Bruinsma heeft
de Friese koeken leren bakken bij
mijn Omke Sybe, de koeken die verkocht zijn
voor de restauratie van de kerk in 1957.
Inmiddels wonen wij hier nu een paar maanden
en genieten iedere dag van de rust en van het
prachtige uitzicht. Iedere dag zijn de luchten
anders, dat verveelt nooit. We houden van de
waterrijke omgeving, we hebben een Randmeer.
een open zeilboot. Ik ben sinds dit jaar als
havenmeester direct betrokken bij het wel en
wee van de haven in Gaastmeer
Samen met onze hond Mick wandelen wij veel,
ook maken we mooie fietstochten. Waar we het
echter het meest blij van worden in Gaastmeer is
de ‘mienskip’ die hier heerst. Wij zullen ons best
doen om daar een steentje aan bij te dragen.
Maurits en Brecht Dantuma-Visser
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oAN It opRêDEN
en tinkend oer Corona en quarantaine.
By it oprêden fûn ik dit stikje út
It Frysk Lanboublêd fan
8 jannewaris 1960: goed 60 jier
ferlyn...
Hjir yn ’e Kaeppolder wennen
wy eartiids sûnder de Kaepwei.
dizze is pas yn 1974 oanlein.
De Kaepwei en dus net Keapwei,
sa ’t mannichien seit, hat syn
eftergrûn trochdat hjir alles like
fier fuort lei en sadwaande is
dizze polder ’kaap’neamd lykas
bygelyks ’Kaap de Goede Hoop’
of de ’Kaapverdische Eilannen’,
dus fier fuort!
(Kaep mei ’ae ’= âlde stavering)
De jongere generaasje hat hjir
gjin oantinkens mear oan en
derom dit krantestikje út it
ferline.
Yn dit krantestikje wurdt
neamd: ’In dochter fan ’e boer’,
dit kin Hiltsje Westra-de Jong
wêze of ien fan har suskes. Yn elk
gefal in suster fan myn man Jan
Foppe de Jong.
Boukje de Jong-Renema

H

op âLDjIERsDEI

Hja, in boer-hynstetaksateur yn funksje en
syn jonge arbeider-privé bestjoerder fan in
hierde auto rûnen yn in grut stik lân op wei
nei in grutte pleats efter wiid wetter.
Wylst hja mei hastige stappen op harren doel
ôfstutsen sei de jongste: ‘Dat is ek wat om sa op
‘t fuottenein fan ‘e wrâld te wenjen. Earst twa
grutte stikken lân sûnder in ferhurde paad troch
en dan noch mei in boatsje oer dat wetter om
te plak te kommen. Wolle jo der wer wei, dan

is it krekt oarsom; earst farre en dan rinne om
op ’e dyk to kommen. Sokke minsken meie op
55-jierrige âldens ek wol skatryk wêze, AOW ha
en earne oars wenje ‘om dan nochris wat libje to
kinnen’.
Doe ’t se by ’t wetter kamen Iei der net in boatsje,
wêr’t se ek mar bliid om wiene omdat se in hekel
oan wetter hiene. In dochter fan ’e boer helle
harren oer. Nei it besjen fan de hynders rekken
hja mei de boer yn ’e hús dêr’t de boerinne
traktearre op kofje, koeke en oaljekoeken.
De boer en de frou fertelle oer har wjerfarren
(ûnderfinings/belevenissen), meimakke yn
harren langer as tritich jier wenjen dêr.
Ferhalen oer tugen en belslydjeien, farren en
wetterskye fan ‘e bern, dit alles yllustrearre mei
moaie foto’s. De bern dy’t no al fier fan hús wurkje
en wenje, komme foaral simmers graach wer thús
omdat it efter twa stikken lân en in wiid wetter
altyd sa goed wenjen wie. As de twa mannen sa
njonkenlytsen wer fuort geane wurde se troch
de boer mei in motorboatsje oer ‘t wetter en lâns
in grutte wyk nei de dyk brocht.
As hja ôfskied nommen hawwe fan de rêstige,
freonlike boer, sjogge hja noch efkes it boatsje
nei dat werom puft nei de pleats dy ‘t no wer yn
‘e fierte stiet.
Dan merkt de jongste, in bytsje ûnder de yndruk
fan wat er krekt heard en meimakke hat op: ‘It
docht der net sa folle ta wer ‘t men wennet, it
giet der mar om wat men der fan makket’. Wêrop
de âldste antwurdet: ‘Sa sit it, jo moatte jo fertier
safolle mooglik thús sykje’.
Kaap: In zee vooruitstekende, hoge landpunt;
landtong; oudtijds: hoek.
[redactie]
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Meer beelden van de Sint Maartenactie via www.pkn-gaastmeer.nl en
Facebook dorpsbelangen.
’Tige tank’ aan alle gulle gevers
en medewerkers!
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RECoRDBEDRAg opgEHAALD VooR INDIA IN gAAstMEER
[red: met toestemming overgenomen van LC 12 november 2020]

GAASTMEER Kinderen uit Gaastmeer hebben
met Sint-Maarten een recordbedrag van 770
euro opgehaald. De diaconie van de kerk
doet er nog 300 euro bij. Het geld gaat naar
Stichting Maher-India.
Lieuwe Wiegersma

H

Het is vijf uur in de middag en het begint al
te schemeren in het dorp met 300 inwoners.
De kinderen verzamelen zich bij Dagwinkel
Gaastmeer. Daar worden vijf groepjes
samengesteld, die in het hele dorp de deur
langs gaan. Aan het einde van de tocht wordt
bekend dat er een recordbedrag is opgehaald:
770 euro. Met de bijdrage van de diaconie
is er dus 1070 euro beschikbaar voor de
Stichting Maher-India. Een verklaring voor de
recordopbrengst? ,,Misschien komt dat wel door
het coronavirus”, denkt Willem Wendelaar Bonga
van de organisatie.
Al decennialang halen de kinderen uit
Gaastmeer niet alleen snoep op met SintMaarten, maar ook geld voor Stichting MaherIndia: ,,Sjoerd Schaaf krijt dat jild. Hy is sekretaris
fan de stifting Maher-India Fryslân. Hy bringt it
jild nei de projekten dy’t te krijen hawwe mei
oplieding en foarljochting. Bygelyks de resepsje
(=opfang) fan famkes”, vertelt Wendelaar Bonga.

daarmee doelend op zowel het snoepgoed als
een geldelijke bijdrage.
Sint-Maarten is een begrip in het dorp, zo
valt ook af te leiden uit de bedragen die
jaren geleden zijn opgehaald. Zo werd er
bijvoorbeeld in 2006 een totaalbedrag van
1154,68 euro ingezameld. Het geld dat de
kinderen ophaalden, werd destijds nog vaak
verdubbeld door de kerk. Tegenwoordig komt
er een paar honderd euro bij.

Bewoonster Tjerie van der Meer-Spitse (76)
heeft Sint-Maarten in het dorp vanaf het begin
meebeleefd. ,,It hat wol wat. Benammen omdat
wy de bern groeien sjogge. Om de safolle jier
stiet der wer in nije generaasje klear. Hiel leuk
en fan grut belang foar it doarp.”
Corona was geen spelbreker bij de traditionele
actie. ,,Wy hawwe elk ploechje twa
1,5-meterstokken meijûn. Ien foar it lekkers
en ien foar it jild. Sa is it akseptabel om by de
doarren lâns te gean. Allinnich de bern sjonge
en net de folwoeksenen”, legt organisator
Wendelaar Bonga uit. Het dorpshuis was
gesloten, dus het verdelen van het snoep en
het drinken van chocolademelk moest buiten
gebeuren. De kinderen vonden de lange stok
wel zwaar worden, maar het was niet voor niets.
Een recordbedrag aan actiegeld. Waar een klein
dorp groot in is.

Jelte Zeilstra (11) liep gisteravond ook mee. Hij
vindt het ook een behoorlijk bedrag
,,Ik fyn it in hiele leuke
aksje foar de bern yn
Yndia. Dan ha sy ek wer
wat jild.”
‘Ha jo der wat foar oer?
Wy wolle graach wat ha.
Ha jo der wat foar oer?
Sy wolle graach wat ha’
De kleinste jeugd van het
dorp gaat met begeleiders
langs de deuren om hun
lied te zingen, dat al sinds
2000 wordt gebruikt: –
13

soCIAAL CoLLECtIEF zoEkt...

* gEspot *

stIpEpUNt- VRIjwILLIgERs

W

Wil jij je inzetten voor mantelzorgers en
vrijwilligers in Heeg en omstreken?
Dan is vrijwilligerswerk bij een nieuw op te
richten Stipepunt wel wat voor jou!
Sociaal Collectief is op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers M/V die zich in willen zetten bij het
Stipepunt voor mantelzorgers in Heeg e.o.
Samen met de andere vrijwilligers onderhoud
je contacten met de mantelzorgers, ben je
een luisterend oor en denk je actief mee over
oplossingen als iemand het even niet meer weet.
Ook organiseer je samen met andere vrijwilligers
een paar keer per jaar een activiteit voor de
mantelzorgers (waaronder het mantelzorgcafé &
dag van de mantelzorg)
Daarnaast zijn we ook nog op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers M/V die zich in willen
zetten bij het Stipepunt voor het vrijwilligerswerk in Heeg e.o.
Je onderhoudt contacten met de
vrijwilligersorganisaties
Je gaat actief op zoek naar vrijwilligers
Je helpt mensen aan een passende
vrijwilligersfunctie
Daarnaast onderhoud je contacten met de
vrijwilligers, en ben je een luisterend oor voor de
vrijwilligers.
Het werk van de Stipepunten is dankbaar werk!
Daarnaast bieden wij jou een leuke werkplek,
leer je veel nieuwe mensen kennen en bieden
we interessante trainingen.
Het aantal uren kan in overleg!
Heb je interesse in deze vacature? Neem dan
contact op met Sabine Mozes
van Sociaal Collectief, 06-46085236
s.mozes@sociaalcollectiefswf.nl
www.stichtingsociaalcollectief.nl
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MARREkRItE wERkzAAMHEDEN
EILAND LANgEHoEkspôLE

S

Stand van zaken 8 november 2020.
Door de nieuwe ingang aan de zuidzijde,
verwacht de Marrekrite minder vaak te hoeven
baggeren op de huidige aanvaarroute. Ook
komt er een aantal ligplaatsen bij en een nieuw
strandje. Een deel van de grond die vrijkomt
bij het graven, wordt gebruikt voor het aan te
leggen strandje. De rest gebruikt Wetterskip
Fryslân voor de oevers van de Fluessen.
Het project is een samenwerking tussen
Recreatieschap Marrekrite, Provincie Fryslân en
Wetterskip Fryslân.
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Langehoekspôle(n)

Het plan...

8 november 2020
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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
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VERENIgINg VooR DoRpsBELANgEN
DE gAAstMAR

gEEN NAjAARsLEDENVERgADERINg 2020
Koffie en koek zullen dit jaar zelf gezet
en gepakt moeten worden...

K

Vergadering
Dorpsbelangen
Gaastmeer 2020

Koffie en de koek die zullen dit jaar zelf gezet
en gepakt moeten worden.
Wij hebben als bestuur besloten om dit jaar
de vergadering niet te laten doorgaan, door
de Corona zou er maar een beperkt aantal
dorpsgenoten langs kunnen komen op
onze vergadering. We willen wel graag met
jullie delen wat ons het afgelopen jaar heeft
bezig gehouden vandaar een verslag in de
Praatmar.
Mededelingen Dorpsbelangen 2020
De fietspont over de Yntemasloot
We hebben een evaluatie gesprek gehad met
de gemeente,. de familie Van Netten verzorgt
nu de overzet. Vorig jaar is er geteld hoeveel
personen er zijn overgezet, hieruit blijkt dat
er per jaar ongeveer 25.000 mensen met het
fietspontje worden overgezet.
Er is een groep samengesteld van 2 personen
uit Gaastmeer en 2 personen uit It Heidenskip,
zij zijn bezig met onderzoek naar de
mogelijkheid om een fietstunnel realiseren.
Camping Flapper
Deze is door Hugo verkocht. Het terrein is
nu verdeeld in drieën. De camping, het
vakantiehuis en de boerderij. De eigenaren zijn
nu de gasten die al vele jaren recreërden op
Camping Flapper. Bij de gemeente hebben we
navraag gedaan over de permanente bewoning
van de boerderij...
De Kade
De voorbereidingen lopen volgens plan:
herstel/renoveren kade 2021. We hebben
gevraagd hoe het komt met de mensen die
langs de kade moeten om bij hun woning te

komen en met de boeren die naar hun land
moeten. Hier houdt men rekening mee, is
ons gezegd. Ook hebben we aangegeven dat
het herstel niet in het toeristenseizoen kan
plaatsvinden. We houden de vinger aan de pols.
Havenmeesters
Maurits en Gerard hebben er deze zomer
samen voor gezorgd dat de havengelden weer
werden geïnd. Dit jaar hebben ze gebruik
gemaakt van de RaboPin, we hebben deze
aangeschaft om ons zo goed mogelijk te
kunnen houden aan de regels wat de Corona
betreft. Maar natuurlijk als eerste om onze
havenmeesters veilig hun werk te kunnen laten
doen.
Wij zijn op zoek naar ’deeltijd’ havenmeesters:
als Maurits en Gerard een keer niet kunnen
dat ze dan de taak van Maurits en Gerard
overnemen.
Het gemaaltje
Er waren vergevorderde plannen met de
stichting Lytse Marren om het gemaaltje op te
nemen in het Odulphuspad. Helaas hebben ze
op het laatste moment afgehaakt. Nu heeft het
Waterschap toezeggingen gedaan aan Bouwe
Jan Zeilstra om het gemaaltje over te nemen.
De snackkar
Dit voorjaar moesten Jannie en Albert een
standplaatsvergunning aanvragen. Helaas was
dit weer een lang traject. Het punt was: de
kar blijft de hele periode op de plek staan, en
dus moesten ze ook voor alle dagen betalen.
Dit kwam neer op dik 300 euro per maand.
Dit kostenplaatje is te hoog, wij hebben de
gemeente gevraagd om maatwerk te leveren.
Ook kwamen we er achter dat er in Sneek op
de zaterdagmarkt minder per meter werd
betaald dan dat de snackkar in Gaastmeer
17

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
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moest betalen per meter en dan zorgen we in
Gaastmeer ook nog zelf voor een stroompunt.
De gemeente gaf als uitleg dat ze graag meer
standhouders hadden op de zaterdagmarkt.
Maar wij willen ook wat en dan mag het niet
zo zijn dat het in Sneek mogelijk is en dat
we in Gaastmeer ons volgens de gemeente
aan de wet moeten houden. We zijn tot een
tussenoplossing gekomen: er wordt voor twee
dagen betaald en de kar kan de hele week
op de plek blijven staan. Met de mededeling:
handhaving zal niet zomaar langs komen.
Helaas is er een melding gedaan en kwam
handhaving langs en kon de snackkar alleen
nog op de twee dagen open die ervoor stonden.
Jammer voor al het werk wat wij hiervoor
hebben moeten doen om de voorziening in het
dorp te houden. De afdeling vergunningen is nu
bezig om het beleid/de wet aan te passen zo dat
er in de kleine dorpen maatwerk kan worden
geleverd. De constructie zou kunnen zijn: het
dorpshuis kan de vergunning aanvragen en
omdat een dorpshuis geen economisch belang
heeft is de standplaatsvergunning daardoor
goedkoper. Het blijft afwachten omdat deze
beleids/wetswijziging eerst nog moet worden
goedgekeurd en zou dan kunnen ingaan per
1 april 2021.
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MOR melding
is er iets in Gaastmeer wat kapot is of wat niet
goed werkt: meld dit dan via de MOR melding
bij de gemeente.
https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/meldingdoen
Waardering
We hebben Jantje, Maurits, Ton en Gerard als
blijk van waardering een attentie gegeven. Heel
veel dank voor al het werk dat ze doen voor
Dorpsbelangen Gaastmeer.

Het financieel jaarverslag
van onze penningmeester Andries is dit voorjaar
bekeken door de kascommissie.
Klaas van Bolhuis en Gatze Ykema zijn afgelopen
voorjaar bij Andries langs geweest en hebben
zijn werk goedgekeurd. Gatze is aftredend. Wie
wil van Gatze deze taak overnemen en komend
voorjaar de financiën doornemen met Klaas van
Bolhuis bij Hetty Brundel?
Wie het financiële verslag wil inzien kan contact
opnemen met Andries.
Het financieel jaarverslag van de
Penningmeester van de Praatmar is verzorgd
door Pie. Afgelopen voorjaar is deze
gecontroleerd door de kascommissie.
Jacob van der Goot en Klaas van Bolhuis
Glasvezel
hebben deze controle gedaan en het goed
Gaastmeer heeft de grens van 35% gehaald. Dus bevonden. Jacob van der Goot is aftredend: wie
komt de glasvezel ook in Gaastmeer.
wil van Jacob deze taak overnemen en komend
voorjaar de financiën doornemen met Klaas van
Ondernemersfonds
Bolhuis bij Pie Zeilstra?
We hebben de goedkeuring gekregen van
Wie het financiële verslag wil inzien kan contact
het ondernemersfonds: de 3 betonplaten, de
opnemen met Pie.
2 picknick tafels en de bank zijn besteld en
geleverd. De 3 betonplaten hebben we laten
Bestuursverkiezing
leggen door Attema. I.v.m. de Corona hebben
Op de uitnodiging van de voorjaarsledenwe hiervoor gekozen omdat wanneer we het
vergadering van 2020 stond bij punt 10:
met een groep vrijwilligers zouden doen,
Verkiezing bestuursleden:
het nog wel eens lang zou kunnen duren. De
Aftredend en niet herkiesbaar:
bank is geplaatst door enkele bestuursleden,
Andries van Netten en Tineke Cnossen, als
helaas laten de picknicktafels nog even op zich
nieuwe bestuursleden te benoemen,
wachten omdat er bij levering een ongeluk
Hetty Brundel en Emmie Samidjono.
is gebeurd door brand. Ze zijn nu opnieuw in
Tegenkandidaten (met toestemming van
bestelling.
de kandidaat) melden voor 20 maart a.s. bij
voorzitter Tineke Cnossen.
Sinterklaas: in afwachting...
Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld voor
20 maart 2020. Hetty Brundel en
Emmie Samidjono zijn vanaf maart
19
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een steentje bijdragen?

Daarom...

durven we een beroep op u te doen ook
letterlijk een steentje bij te dragen aan
de instandhouding van de noodzakelijke
gebouwen die hierbij horen. Een aantal
jaren geleden zorgden bijdragen uit ons
dorp er voor dat de kerktoren een goede
onderhoudsbeurt kreeg en weer jaren mee
kan als markant herkenningspunt van kerk
& dorp.
Nu is onze ontmoetingsruimte
‘It Lokaal’ aan een opknapbeurt toe. Helpt
u mee om daar wat moois van te maken?
Check maar even wat de bedoeling is!
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Wat?

Waarom?

Bouwkundige staat: nagenoeg bouwvallig
en geen gezicht, vochtig, houtrot in
kozijnen en vloer...
Alternatieven:
huren ruimte in voormalig schoolgebouw
of dorpshuis is mogelijk maar dan nog
verpaupert het gebouw en dat willen we
niet.
Bankgegevens
Uw bijdrage kan naar:
NL21 RABO 0370 6498 69 t.n.v.
College van Kerkrentmeesters Prot.
Gem. De Gaastmar o.v.v. ‘verbouwing
lokaal’ of contant, in envelop, naar
kerkrentmeester Klaas Brouwer,
Turfdyk 19.
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Hoe?

Vernieuwing kozijnen, vloer en vloerverwarming, aanbrengen isolatie.
Plaatsen voorzetwanden en nieuwe lambrisering
herstellen oude nostalgisch boogplafond en creëren berging.
Verder: dichtmaken raam pastorietuin, vast projectiescherm plaatsen,
keuken verplaatsen, aansluiting op glasvezelnet.

Kosten?

Door bijdragen van Stichting Ichthus en aanvulling
uit de eigen reservering onderhoudsvoorziening is de
verbouwbegroting rond!
• Wij vragen bijdragen vanuit het dorp voor de
inrichting: tafels, stoelen, verlichting,
een presentatiescherm en andere aankleding.
Dus sponsor: een stoel, een tafel, een koffiemok, een
lamp, een vloerkleed, een gordijn...

Bij voorbaat

dank
voor uw
bijdrage!
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betrokken bij het bestuur. Ze hebben alle
post en mail ontvangen die er binnen
komen bij Dorpsbelang en zijn bij onze
bestuursvergaderingen aangeschoven.
Bij de bestuursvergadering van 5 oktober
2020 heb ik (Tineke) de voorzittershamer
overgedragen aan Emmie en Andries heeft zijn
penningmeesterschap overgedaan aan Hetty.
Wij wensen Hetty en Emmie veel wijsheid en
succes de komende vijf jaar die ze in het
bestuur van Dorpsbelang zitten. Elk jaar
zijn we weer blij dat er mensen zijn die
zich willen inzetten voor Gaastmeer.
Andries en ik (Tineke) willen iedereen
bedanken voor het vertrouwen dat ze
ons 5½ en 8½ jaar geleden hebben
gegeven om deel te nemen aan het
bestuur van Dorpsbelang. Het is voor ons
allebei een leerzame periode geweest.
Het Bestuur:
Siem Terpstra, Jeltje Leenstra,
André Wierstra, Hetty Brundel,
Emmie Samidjono.
Andries van Netten
en Tineke Cnossen
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MS collecteweek 16-21 november 2020

collectanten gezocht in gaastmeer
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de
landelijke huis-aan-huiscollecte van het
Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op
zoek naar collectanten in Gaastmeer. Help jij
ons in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?
Anders dan anders
Door het coronavirus ziet de MS collecte er
dit jaar anders uit. Collecteren mag van de
overheid, maar het is niet vanzelfsprekend dat
onze collectanten allemaal langs de deur gaan.
Daarom biedt het Nationaal MS Fonds andere
manieren van collecteren aan haar collectanten.
Collectanten kunnen een donatieflyer met QRcode door brievenbussen in hun omgeving doen.
Ook is het mogelijk om online te collecteren
met een digitale collectebus. Meer informatie
hierover vindt u op www.nationaalmsfonds.nl/
ms-collecte/collecteren-in-coronatijd/
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Fonds. Haar man kreeg in 2002, na een aantal
jaren van vage klachten, de diagnose MS. De
impact op het gezin was groot. ‘Hij was 52 en een
sterke en ondernemende man. Na de diagnose
stortte zijn wereld in. Hij kon niet accepteren
dat hij ziek was. Door concentratieproblemen
en vermoeidheid moest hij al vrij snel zijn werk
als assurantieadviseur opgeven. Hij voelde zich
afgeschreven. Die periode heeft een wissel op
het gezin getrokken. En nog. Mijn man heeft
veel last van vermoeidheid en kan nog maar een
meter of twee, drie lopen. Hij gaat ook cognitief
achteruit. Om daar een weg in te vinden, is een
proces. Als partner kun je je machteloos voelen.
Door te gaan collecteren, had ik het gevoel dat ik
toch iets kon bijdragen.’
MS staat niet stil, dus wij ook niet

De opbrengst van de collecte is enorm
belangrijk voor het Nationaal MS Fonds. Met de
opbrengst van de collecte wordt onder andere
onderzoek naar betere behandelingen en een
betere kwaliteit van leven voor mensen met MS
Lia collecteert al tien jaar
Iedere collectant heeft gefinancierd. Dit onderzoek mag niet stil komen
zijn of haar eigen reden te liggen, MS staat immers ook niet stil. Helpt u
om zich in te zetten in de mee? Word collectant.
strijd tegen MS. Zo ook
Lia, die inmiddels alweer Meer informatie of aanmelden:
tien jaar collecteert www.nationaalmsfonds.nl/collecteren
voor het Nationaal MS

afvalkalender

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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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!
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It HIMIFD!
FAN It LI

D

gERARD
BURgERs

De himd fan’t Liif-vragen
worden deze keer beantwoord door
Gerard Burgers die inmiddels alweer 4 jaar
woont op de prachtige monumentale boerderij Attema Sate samen met Margriet.
Zittend in een van de mooie appartementen
met zicht op de Yntemapolder, kopje thee
erbij, kunnen we beginnen. Dit is Gerard zijn
verhaal.

1. Waar en wanneer ben je geboren?
Ik ben geboren in het diepe Limburgse land op
11-2-1960 als jongste van 3 kinderen, 2 zussen.
Wij zijn opgegroeid in Eygelshoven waar mijn
vader werkte bij steenkoolmijn ‘De Julia’ als
elektrotechnisch ingenieur. Mijn moeder was
huisvrouw. Voor haar huwelijk is ze een paar jaar
au-pair geweest in Brussel bij een gezin waar
ze altijd contact mee heeft gehouden. Zelfs
wij hebben hier nu nog contacten aan over
gehouden.
2. Jeugd en opleiding?
We zijn verhuisd naar Den Bosch toen ik 9 jaar
was. Mijn vader kreeg een baan bij het energie& waterbedrijf. Hier heb ik tot ik getrouwd ben
gewoond. We hebben een prachtige jeugd gehad,
onze ouders hebben ons altijd gestimuleerd
en er kon en mocht veel. We gingen ook altijd
op vakantie. In 1966 ging ik voor het eerst met
mijn ouders naar de Spaanse Costa Brava! Dat
was nog in de tijd van het bewind van generaal
Franco. Een geweldige ervaring in een tijd met
nog maar amper toerisme. Na de lagere school
ging ik naar de Mavo en ik heb hierna de Havo
gedaan. Op de Mavo werd ik bevriend met een
zoon van een melkveehouder. Hun bedrijf lag
net buiten de stad. Dit vond ik geweldig en was in
die periode in mijn vrije tijd altijd daar te vinden.

Mede hierdoor is mijn keuze om
te studeren na de Havo uiteindelijk
gevallen op de Hogere Landbouwschool in
Den Bosch. Doordat ik niet van boerenafkomst
was werd ik eerst niet toegelaten. Toen ben ik
voor een halfjaar naar Engeland gegaan om te
werken voor de Heidemij. Het was een tijd dat
veel Nederlandse boeren naar Engeland wilden
emigreren omdat de grondprijzen door de crisis
in de jaren tachtig laag waren. Het was mijn
taak om Nederlandse boeren rond te rijden om
te koop staande landerijen te laten zien. Al snel
kreeg ik bericht dat er toch plaats was en zo ben
ik dus later in het jaar nog ingestroomd op de
Hogere Landbouwschool. Hier heb ik 5 jaar over
gedaan i.p.v. de 4 jaar die ervoor staan. Doordat
ik me in het studentenleven had gestort waarin
er veel sociale activiteiten waren met feesten,
kwam ik niet aan de studie toe! Maar in 1983
ben ik afgestudeerd in akkerbouw en agrarische
economie.
3. Verliefd, getrouwd en kinderen?
Doordat ik op 14/15-jarige leeftijd veel op
de boerderij was van mijn vriend, maakte ik
ook kennis met zijn neef. En via hem zijn zusje
Margriet. Ik ken Margriet dus al zo’n 44 jaar, we
hebben in 1980 verkering gekregen en we zijn
in 1985 getrouwd. Alweer 35 jaar, waar blijft de
tijd! We hebben 4 kinderen, waarvan 2 in Utrecht
wonen, 1 in Sneek en de jongste in Den Bosch (ze
studeert aan dezelfde school waar ik begonnen
ben).
4. Werk/loopbaan?
Na mijn afstuderen was mijn eerste baan
als junior aardappelverkoper bij een
aardappelgroothandel. Ik moest bonken
(frietaardappels) verkopen. Dit vond ik niks en na
3 maanden kon ik beginnen bij een assurantie25

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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kantoor in Etten-Leur als onafhankelijke
verzekeringsadviseur voor Interpolis. Ongeveer
800 boeren en tuinders behoorden tot mijn
werkgebied. Dit heb ik 2 jaar gedaan. Daarna
overgestapt naar de ABN bank als agrarisch
kredietadviseur. Hier kon ik een interne
opleiding doen en kreeg ik in 1989 de kans
om als directeur een nieuw ABN kantoor in
Zaltbommel op te zetten. Via contacten die ik
had opgedaan heb ik in 1991 gesolliciteerd naar
een nieuwe baan als accountmanager Food en
Agri bij de Nationale Investeringsbank. Ik werd
hier verantwoordelijk voor de verstrekking
van risicodragend vermogen aan Nederlandse
coöperaties en voedselverwerkende
industrieën in binnen en
buitenland.
Dit was een
‘wereld-job’
voor mij! In
1995 zag ik een
interne vacature
om in Londen
een nieuw
kantoor voor de
investeringsbank
mee op te zetten.
Een nieuwe
uitdaging die ik
niet kon weerstaan
en zo verhuisde ik
samen met Margriet
en 3 kinderen naar
Londen.

Bankier ’in the city’ met
diploma handmelken!
(Onze jongste is in Engeland geboren). Nooit
gedacht dat ik ooit in de City van London
zou gaan werken. Toen nog het hart van de
Europese financiële sector. Ik heb in die tijd
dan ook veel geleerd. Ik vond het ook altijd een
uitdaging om ergens nieuw in te stappen of om
een activiteit van de grond af aan op te bouwen.
Ondanks dat ik in de bankwereld gewerkt heb,
heb ik mij om die reden dan ook nooit echt een
bankier gevoeld. Ik denk ook dat ik de enige in
de ‘De City’ was die een ‘Diploma Handmelken’
kon laten zien van de agrarische praktijkschool
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uit Oentsjerk, Fryslân.
Na 7 jaar vonden we het toch beter om weer naar
Nederland terug te keren en zijn we verhuisd naar
Huizen. Hierna 15 jaar betrokken geweest bij het
opzetten van een investeringsonderneming als
medeoprichter/eigenaar.
Nadat er in ons persoonlijke leven heftige dingen
gebeurden - mijn oudste zus en haar man worden
ziek en overlijden en later ook de oudste zus van
Margriet - beseften we dat er meer is dan werken.
Het roer moest om en zo zijn we uiteindelijk
hier in Gaastmeer terecht gekomen. Op mijn
verjaardag in 2015 het koopcontract getekend
van de prachtige boerderij Attema Sate. Na een
grote verbouwing hier komen wonen,
een heel ander leven, met veel contacten
met gasten en ook in het dorp en meer
tijd voor familie en vrienden. Natuurlijk
voelen we ons erg bevoorrecht dat we
dit hebben kunnen doen.
5. Hobby/Passie?
Ik denk dat ik wel kan zeggen dat
alles wat met water te maken heeft,
mijn passie is. Vroeger als kind al
was ik samen met een zus lid van
de zeeverkenners. Duiken, zeilen
ik vind het geweldig. Duiken doe
ik niet meer, maar zeilen des te
meer. Heb onlangs een reis naar
Noorwegen gedaan en ook een
poging gedaan van daaruit naar
Spitsbergen te zeilen. Door
technische mankementen is dit helaas
niet gelukt.
6. Toekomst?
Ik heb me hier in Gaastmeer gesetteld en zit
inmiddels in een aantal besturen waaronder de
ondernemersvereniging die onlangs is opgezet.
Het geeft me veel voldoening om ook hier bezig
te blijven, kan niet goed niks doen, ik ben erg
gedreven. We leven momenteel in een vreemde
onzekere tijd, maar ik hoop vooral dat we gezond
mogen blijven en van het leven te genieten
samen met Margriet en ons gezin.
7. Waar mogen we je voor wakker maken?
Voor een rondje Noordzee zeilen!
8. De volgende Himd fan’t liif vragen...
gaan naar Sjoerd Terpstra.
27

VAN DE jAREN zEstIg tot EN MEt NU
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’sLow tRIAtLoN’ | goUDEN pLAkjE | 12 sEptEMBER 2020

D

e Slow Triatlon is een idee van Fons van zwemmen, 20 km fietsen en 5 km wandelen. Een
Rooij. Hij is een vaste campinggast van 1/4 triatlon bestaat uit 1000 meter zwemmen,
camping Gouden Plakje.
40 km fietsen en 10 km wandelen.

In eerste instantie was het de bedoeling dat
de Slow Triatlon plaats zou gaan vinden in het
midden van Nederland. Hierbij zouden de
deelnemers gebruik kunnen maken van een
binnenbad, i.p.v. het open zwemwater van de
”Grûns”. Echter Corona gooide “roet in het eten.”
Vandaar de vraag of het mogelijk was om bij ons,
Gouden Plakje, een Slow Triatlon te organiseren.
We hebben hier positief op gereageerd. Het is
een evenement wat prima bij ons past.

Het was voor ons als Gouden Plakje best
spannend. We hebben namelijk nog nooit aan
een dergelijk evenement meegewerkt. Achteraf
gezien, is het prima verlopen. Er hebben 120
deelnemers meegedaan. En ja, die moesten
natuurlijk wel bij ons naar de wc en douchen. En
dat in een Corona-tijdperk. Gelukkig had Fons
alles prima georganiseerd. Met onder andere
tijdschema’s voor vertrek bij het zwemmen.
Na het zwemmen konden de deelnemers een

Het gaat er namelijk om op een relaxte manier
sport te beoefenen. Hierbij is er geen sprake
van een wedstrijdelement. Van jong tot oud kan
meedoen en ieder op zijn of haar eigen wijze. De
start en aankomst is dan Gouden Plakje.

koude douche nemen i.p.v. een warme douche
(gewoon tuinslang), hierdoor waren er minder
wachtrijen bij de douches.

Wat is eigenlijk een Slow Triatlon? Een slow
triatlon is net zoals een gewone triatlon, een
combinatie van zwemmen, fietsen en lopen.
Maar dan Slow. Dus geen borstcrawl, maar
schoolslag, geen racefiets maar een gewone
fiets, niet hardlopen maar wandelen. Het gaat
dus ook om de beleving, naast de beweging.
De deelnemers konden kiezen uit 1/8 of 1/4
triatlon. Een 1/8 triatlon bestaat uit 500 meter

Na afloop van het zwemmen vertrok iedereen
met de fiets naar Workum (1/8 triatlon) of IJlst
(1/4 triatlon). Dat betekende dat het een poosje
rustig was op het erf.
Tussen 15:00 en 17:00 uur kwam iedereen weer
terug en was er een hapje en een drankje en
een BBQ. Daarbij was er gezellige muziek van
een aantal buurtgenoten (waaronder Wâtte
Leenstra).
Alles-bij-elkaar was het een geslaagde dag en
komt er volgend jaar zeker een vervolg op het
evenement !
Sybren Renema
29

Ligboxstallen, loodsen en schuren

(Woon) boerderijen

Utiliteitsbouw

Nieuwbouw en verbouw

Verhuur van bedrijfsruimte/winterstalling.
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.
-

-

Een goed begin is het halve werk.
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It gaastmarder skûtsje

D

De zomer is voorbij en inmiddels is het skûtsje
alweer afgetuigd. Graag blikken we nog even
terug naar de mooie zomeravonden.
Tijdens de zomeravonden zijn we bezig geweest
met het oefenen van het starten. Ook hadden
we een echt startschip welke ons het startsein
gaf. Deze avonden zijn heel leerzaam geweest.
Ook hebben we in ploegen gezeild op avonden
voor campinggasten. Eerst werd een verhaal
verteld over de historie van het skûtsje en de
schipper vertelde over de veiligheid tijdens het
zeilen. Hieronder een kleine impressie van deze
zeilavonden.

Op 17 oktober
hebben we het
skûtsje weer
klaar gemaakt
voor de winter. Alle losse
onderdelen werden van
het schip gehaald en
naar de loods gebracht.
Tijdens de winter kunnen
we weer bezig met het
lakken.
Dit jaar op 17 november
bestaat It Gaastmarder
Skûtsje alweer 5 jaar! Een
lustrum welke we helaas niet
kunnen vieren in deze tijden
van Corona. Graag hadden
we dit anders gezien, maar
wie weet zit er binnenkort,
als corona voorbij is, een
feestje in het verschiet!

Op 5 en 12 september hadden we de donateursdagen. Om 14:00 uur verzamelden de gasten
zich bij It Piel in Gaastmeer.
De bemanning, Wybe, Doede, Siebren, Eelco
en Klaas waren opgetrommeld, de catering
geregeld en met windkracht 5 en zon waren de
vooruitzichten prima.
Gastheer Klaas stelde de bemanning voor en
schipper Wybe en Eelco gaven uitleg over
veiligheid aan boord. Uitleg over het zeilen werd
door de bemanning gedaan. Drie riffen werden
in het grootzeil gezet om de windkracht aan te
kunnen.
Bij het hijsen van de zeilen mochten onze
donateurs en gasten mee helpen, de schoten
werden aangetrokken en we gingen met volle
vaart over de Fluessen. Van achter het eiland
vandaan kon je merken dat er flink gewerkt
moest worden, het water kwam zo nu en dan
in het gangboord. Er werden mooi wat foto’s
gemaakt. Een filmpje hiervan staat op facebook
van het Gaastmarder skûtsje.
Na
anderhalf
uur aanleggen
op het eiland
voor koffie thee
of wat fris. Op
de
terugweg
moest er weer
flink
gewerkt
worden.
De
wind haalde nog
iets meer aan,
omdat er een
buitje overging.
Maar voor de
Dageraad
en
bemanning was
dit geen enkel
probleem. Rond 17:15 uur werd er aangemeerd
in Gaastmeer en was het tijd voor een aperitief.
31
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Waarna een ieder huiswaarts keerde na een, wat
bemanning betreft een heerlijke zeilmiddag!
Gasten, donateurs, Club van 100 leden en
sponsoren hartelijk dank voor jullie toegestuurde
foto’s en filmpjes en graag tot volgend jaar!
Graag willen wij jullie erop wijzen dat wij in
december weer rondgaan om kerstbomen te
verkopen! Verdere informatie volgt nog!
Voor vragen mag u gerust mailen naar
gaastmarderskutsje@gmail.com
Hanna Leenstra

kerstbomen

verkoop

* gEspot *

t.b.v. ’It Gaastmarder skûtsje’
Voor onderhoud van het skûtsje
’DAGERAAD’
Dit jaar verkopen wij een
Servische spar (Picea Omiroka)
lijkt op een Blauwspar, mooi vol
met groen.

De bomen en de prijzen...
125-150 cm hoog 21 euro
75-200 cm hoog
24 euro
De kerstboom wordt op zaterdag
5 december bij u thuis bezorgd, dan kunt u een
kerstboom uitzoeken vanaf de aanhanger.

It ‘Pielbankje’ ±1000 km noardliker...

* gEspot *

Wilt u een kerstboom bestellen?
Dan graag de gevraagde gegevens voor
3 december inleveren op Turfdyk 19
of De Pôle 2. U kunt ook mailen naar:
gaastmarderskutsje@gmail.com
of bellen/appen naar 06-15362397.
We vragen de volgende gegevens van u:
Naam:
Adres:
Groot:
Klein:

kerstbomen verkoop

.
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havenmeesterlijk verslag
Verslag over de haven, zomer 2020

I

Inmiddels is het 1 november en is het
watersportseizoen echt voorbij. Ik mocht voor
het tweede seizoen havenmeester zijn samen
met Gerard Burgers. Ik beschouw het als een
grote eer dat ik namens het dorp Gaastmeer
als gastheer mag optreden voor de passanten
die de haven van ons dorp bezoeken.
Het is algemeen bekend dat er meer dan andere
jaren gevaren werd in Friesland deze zomer, in
Gaastmeer was dat met name in de weekenden.
We hadden te maken met meer niet-ervarenwatersporters, hun bezoek leidde meerdere
malen tot lachwekkende situaties. Tot twee keer
toe kreeg ik een landvast toe geworpen die
nergens aan vast zat… Dus ja, dan sta je daar
met je goede bedoelingen en kan ik niets anders
dan de lijn weer terugwerpen. Ook sprong er een
bemanningslid van een schip op de kade met de
landvast die niet vast zat aan een bolder. Ja zo
maak je wat mee.
In het algemeen komen mensen met de boot
naar Gaastmeer die hier al heel veel jaren komen
en vaak ook wel ieder jaar even komen. Sommige
al 40 of 50 jaar, zij komen hier echt voor de rust
en voor het ongerepte karakter van Gaastmeer.
De overige komen voor de winkel, het terras van
d’Ald Herberch, de gerookte paling en niet te
vergeten het toiletgebouw. Ik kreeg meerdere
complimenten ook voor onze voorzieningen,
waarvoor hulde aan Jantsje.
Daarnaast is er een aantal die komt omdat ze de
boeken van Hylke Speerstra hebben gelezen. Zij
willen de begraafplaats bezoeken om de grafzerk
te zien van Wildschut (uit ‘Het wrede
Paradijs’) of willen naar It Heidenskip
om daar foto’s te maken en plekken te
zoeken die beschreven zijn in het boek
‘De Oerpolder’.
Ook raken mensen verdwaald op het water
en belanden dan per ongeluk in Gaastmeer.
Een aantal is in het bezit van een waterkaart
van de Friese meren, maar desondanks
verdwalen deze watersporters toch en komen
tot hun verrassing in een heel mooi dorp.
34

Ze overnachten dan vaak, vooral nadat ik heb
verteld dat er om 8 uur warme broodjes zijn in
de winkel of dat ze vers gerookte paling kunnen
halen, men blijft dan maar al te graag.
Eén van de hoogtepunten was ook dit jaar
weer de club platbodemschepen van de VSRP
(Vrienden van de Stichting Stamboek Ronde
en Platbodemjachten) die ons dorp bezochten
en daarmee hun gezamenlijke tocht afsloten
van de Kaag tot het Konijneneiland (zie ’Spiegel
de Zeilvaart’ oktober 2020 editie pag. 5 en 58).
Naast het feestelijke karakter van de mooie
schepen met masten, wimpels en vele vlaggen,
zijn het uitermate ervaren watersporters. De
rust waarmee de hele vloot komt en ook weer
vertrekt is een bijzondere ervaring. Ook heeft
dit gezelschap een aantal muzikanten onder
de deelnemers die op het pleintje bij de helling
liederen ten gehore brachten. Een mooi weekend
en een geslaagde bijeenkomst en vooral een
plaatje om te zien in onze haven, oude tijden
herleven. Velen van hen komen weer terug naar
Gaastmeer.
Iedere week zijn er ook een paar boten die onder
de brug door willen… en die zijn verbaasd dat
de brug niet open gaat en dan moeten ze weer
terug… iets waar ze vaak geen rekening mee
hebben gehouden. Er is maar 1 advies: kijk goed
op de waterkaart.
Volgend jaar een nieuw seizoen met oude en
nieuwe passanten uit allerlei windstreken en van
diverse pluimage. We gaan nu de winter in, de
haven is in rust en dat is ook fijn!
Met groet,
De havenmeesters,
Maurits Dantuma en Gerard Burgers

De Gaastmar, doarpskrante ‘De Praatmar’
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City marketing...
Tijdens de bijeenkomst van de VSRP
club kwam onze eigen Andries van
Netten met een kruiwagen met
paling over de kade.
Op de foto ziet u de oploop van
belangstellenden
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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.
e-mail:
website:

0515 46 96 53
info@dagwinkelgaastmeer.nl
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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lekker ite mei...
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RUNDERstooFpot
MEt

wINtERgRoENtEN
Een hoofdgerecht voor 4 personen
635 kcal voedingswaarden
30 min. bereiden en 2 uur en 30 min. wachten

36ste jiergong nûmer 5 | novimber 2020

Bereiding
1. Snij het vlees in grove stukken en schep om
met de mosterd, peper en zout. Verhit in een
braadpan de boter en bak het vlees in 5 min.
rondom bruin.
2. Snij de knoflook in plakjes. Snij de winterpeen
in plakjes en de knolselderij in blokjes. Voeg
de knoflook, knolselderij en winterpeen toe
en bak al omscheppend 3 min. mee.
3. Verkruimel het vleesbouillontablet boven de
pan. Schenk het bier en het warme water bij
het vlees. Breng het vocht aan de kook, zet
het vuur laag en laat het vlees met deksel op
de pan in 2-2 ½ uur gaar stoven.
4. Schep het vlees regelmatig om en snij
ondertussen de aardappelen en de prei in
stukken. Voeg halverwege de stooftijd de
aardappel en de prei toe. Snijd de selderij in
grove stuken.
5. Breng de stoofpot op smaak met peper en
zout en bestrooi met selderij.

Ingrediënten
750 g rib-runderlappen
2 el grove Zaanse mosterd
50 g ongezouten roomboter
Combinatietip
2 tenen knoflook
Lekker met aardappelpuree en wortelsalade.
2 winterpenen
1 knolselderij
En natuurlijk...
1 vleesbouillontablet
zijn alle ingrediënten in onze DAGWINKEL
1 fles bier (op kamertemperatuur)
te verkrijgen!
200 ml kraanwater
Eet smakelijk!
4 vastkokende aardappelen
Wijntip Afrikaanse
2 preien
erlijke Shiraz Zuidhe
s
gla
n
Ee
3 takjes selderij
n Serengeti.
volle Rode wijn va
lekkere
ers een heerlijke
Of voor de bierdrink
rtog Jan.
He
n
Herfstbok va

DAgwINkEL gAAstMEER...

EVEN tERUg- EN VooRUIt kIjkEN

F

Februari 2020, start overname Dagwinkel
Gaastmeer, vol verwachting beginnend
aan een nieuwe uitdaging: een dorps- en
seizoenswinkel, grotendeels afhankelijk van
toerisme.
En dan, opgeschrikt door de mededeling dat
er een virus rondwaart in China en later ook
in Europa. Denken ‘ach het valt wel mee’ maar
niet lang hierna ook in Nederland. Het gevolg
is u allemaal bekend, Nederland in lockdown
met alle gevolgen van dien, scholen dicht

thuiswerken en horeca, campings en alle
toerisme op slot.
Zo dat is schrikken en heel onwerkelijk. Het
gesprek van de dag en voor een ieder met meer
of minder gevolgen. Gelukkig, de dagelijkse
voedsel-voorzieningen blijven doorgaan en
sommige mensen besluiten dan ook om te gaan
hamsteren, ook hier bij ons in Gaastmeer. Maar
wel in mindere mate, toiletpapier, houdbare
producten zoals conserven en meel vinden toch
wel meer aftrek dan normaal, maar van lege
37

BRIEF VAN sINtERkLAAs: spIjtIg, jAMMER EN HELAAs...
November 2020, op weg naar Nederland, naar het plaatsje ’Zwalk’ schreef
Sinterklaas aan ’De Praatmar’...
Beste grote en kleine kinderen van Gaastmeer,
Het lukt mij in dit Corona-jaar niet om ook Gaastmeer
veilig te bezoeken. Ik hoop dat jullie dit begrijpen en
weten dat ik jullie wel op school zal ontmoeten en ook
zeker de cadeautjes zal brengen voor pakjesavond!
Volgend jaar hoop ik ook weer speciaal Gaastmeer te
bezoeken!
Met vriendelijke groeten,
Sinterklaas

FoAR DE LYtstE gAAstMARDERs
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schappen is gelukkig geen sprake.
Wat gaat dit betekenen voor het seizoen, heel
lang op slot, veel vragen en onduidelijkheden
voor de toekomst, maar ons realiserend dat
het bij ons nog doorgaat maar dat het in
andere branches veel problematischer is, denk
hierbij aan horeca ook de nieuw startende
ondernemer, evenementen, campings en nog
veel meer sectoren etc.
Maar goed, doorgaan is het beste devies en dat
hebben we ook gedaan, elke dag klaar staan
voor een iedereen, boodschappen bezorgen
en kennismaken met de bewoners/klanten en
toeristen. Het gevoel is goed, iedereen staat
open voor een leuk gesprek, advies en een
persoonlijk verhaal.
Wat hebben we zoal gedaan aan de winkel?
We hebben eerst de inrichting wat veranderd.
De groenten hebben een prominente plaats
gekregen in de winkel want het assortiment en
dagelijks verse producten zijn een belangrijke
pijler vinden wij. We hebben aandacht voor
producten van de lokale teler uit de regio
geleverd door onze groente-groothandel die
dagelijks vers haar producten afhaalt bij de teler.
Dus: vers en gunstig in prijs. Verder daar waar
nodig het assortiment aangepast en aangevuld.
En natuurlijk wat goed is behouden, denk
hierbij aan onze kwaliteitsslager Van der Meer,
Warme Bakker Ypma , Bakker Meinsma en de
biologische producten en de heerlijke vers
gebrande noten van Meesterhand en niet te
vergeten de heerlijke kaas van de Fryske Echte,
heerlijke streekkaas met de melk uit Gaastmeer.
Daarnaast hebben we in overleg de Stichting
(verhuurder) gesproken
over het klimaat in
de winkel, tijdens
de warme dagen
en besloten om hier
wat aan te gaan doen
d.m.v het plaatsen
van een airco in de
winkel, dit om de verse
producten ook vers te
houden denk hierbij
aan de groenten en verse kaas en het is echt te
merken, het klimaat is heerlijk.
En het zal u niet ontgaan zijn we hebben buiten
een grotere opslag voor lege containers en fust,
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een prachtige opslag passend bij de mooie
nette uitstraling van de winkel.
Nu, 9 maanden verder en terugkijkend op deze
periode kunnen we toch spreken van een goed
zomerseizoen.
Waren de maanden april, mei, juni matig, zo
druk was het in de maanden juli/augustus/
september, waar de klanten in rijen voor de
deur stonden voor warme broodjes en verdere
verse producten en iedereen keurig op zijn
beurt wachtend om naar binnen te mogen.
Maximaal 5 klanten in de winkel, de zomer
maakte het rustige voorjaar weer deels goed
en dus kunnen we terug zien op een toch nog
mooi zomerseizoen.
Gaat er dan nog meer veranderen?
We hebben goed gekeken naar mogelijkheden
om het nog beter te doen: de facebookpagina is
weer bereikbaar en daarnaast zijn we bezig met
de ontwikkeling van een website: Dagwinkel
Gaastmeer, waar de klant/toerist ons nog beter
kan benaderen en kan zien welk heerlijk en vers
assortiment er verkrijgbaar is in de winkel en
hoe men eventueel bestellingen kan plaatsen.
Tevens gaan we kijken naar de mogelijkheid om
nog meer verse streekproducten op te nemen
in ons assortiment. Kortom, ideeën zat voor het
komende jaar.
Wij willen iedereen dan ook hartelijk bedanken
voor de adviezen, leuke gesprekken en klandizie
het afgelopen jaar!
Nog maar 2 maanden,
drukte met kerst
(verzorgen kerstpakketten) en dit Corona-jaar
zit er weer op.
Wij kijken er dan ook
weer naar uit om
ook volgend jaar
voor u klaar te staan
met heerlijke verse
producten en het,
indien mogelijk, nog beter te doen.
Wij wensen een ieder, klant en ook collegaondernemers een goed en Coronavrij 2021.
Rudi en Lars
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gAAstMARDER oM UtENs
skRIUwt...

O

sA HAt It wEst EN sA Is It.
Op in jûn waar ik skille troch in redaksjelid
fan Praatmar, oft ik wat fertelle woe yn it
ramt fan ‘Gaastmarder om utens’. Der moast
ik even oer neitinke, net dat ik my der op
foarstie mar tocht it moat mar oangean...
Yn de Hommerts bin ik,
Foeke Cnossen berne,
maaie 1946. Myn âldste
broer Siemen is ek yn de
Hommerts berne en myn
susters Siemie en Durkje yn
de Gaastmar en Douwe yn
Snits.

Alde maaie: ferhúsdei...
Nei in wike, op âlde maaie binne myn âlders
Wybe Siemens Cnossen en Piertje Foekes van
der Wal ferhuze nei de pleats oer it wetter yn ‘e
Gaastmar, wêr’t no myn broer Siemen wennet.
Op dizze pleats wenne doedestiids Waling Aukes
Frankena en Janke Michels Cnossen.
De famylje Frankena ferhuze nei de wenning
yn de Hommerts wêr’t heit en mem wei kamen.
De famylje is ferfearn mei it skûtsje fan Frâns
van Netten en mem en ik, omt ik noch mar in
wike âld wie, mei in auto. Heit wenne no oer it
wetter, hy moast neat fan it wetter ha. Hy makke
alderearst in grut stek efterhûs sadat wij net by
it wetter kamen. Oer it wetter wenne pake Jetze
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Wildschut, neist de smidterij fan Wieger Bakker,
kamen wij alris te ticht bij it wetter dan kloppe
hij op it rút.
Op dizze pleats kaam ús heit as jonkje bij syn
pake en beppe, Foeke Hendriks Kuiper en Anna
Sieks Attema, syn mem wie Durkje Foekes Kuiper.
Us mem kaam fan Ealahuzen en har foar âlden
kamen fan de Gaastmar, Foeke Symens van der
Wal, doopt yn de tsjerke fan de Gaastmar yn
1735.
Foeke Hendriks syn heit Hendriks Willems wie
bakker bij de tsjerke en letter syn soan Klaas.
Hendrik Willems keapet yn 1882 ‘de Winkelaffaire
en Herberg’, no de Âld Herberch van Auke
Thomas Nijdam, keapman yn’e Gaastmar, mei
de betinkst dat hy op de grûn wer ’t it weinhok
op stie it rjocht fan opstâl hat bij Jan, Siek en de
widdo Wiepke Attema, ‘tot het tijdstip, waarop
de grintweg door het dorp naar het Heidenschap
zal zijn aangelegd’.
Yn 1904 keapet Foeke Hendriks Kuiper de pleats
oer it wetter fan Ynte Wypkes Tijsma, dan boer yn
Ljouwert oan it Kalverdijkje. In strjitte hjir tichtby
wurdt no neamd ’Tijsmaweg’.

Bakker Klaas Hendriks Kuiper.

Pleats oer it wetter mei de wenarke bij de oerhaal,
no Yntemapolder 1

Lofts de winkel mei it weinhok foar de boeren út de Lytsepolder
en de Oerpolder yn’t Heidenskip
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1956...
in houten loopbrêge
De pleats stiet oer it wetter, we moasten altyd
gebrûk meitsje fan roeiboaten. Yn 1956 kaam
der in houten loopbrêge. Wol wie der in oerhaal,
dat hearde bij de pleats fan de famylje Tijsma, no
Attema-Sate. It betingst wie dat harren arbeider
of syn frou de oerhaal betsjinje moast.
Op en bij it wetter ha wij ús as bern tige fermakke.
Farre mei de roeiboaten, sile mei in seil fan in
kowedek.
Sels ek in boat meitsje fan planken en de no
hellingbaas Hielke Wildschut hie al in motorisearre kano. Letter kocht heit in sylboat, in 16m2.
It measte ha ik der mei syld en ek it ûnderhâld
dat hie myn nocht. Myn lêste boat ha ik in pear
jier lyn ferkoft. De keunst fan silen haw ik leard
fan de studinten dy ’t op ’e pleats kampearden.
Lêstendeis moete ik
immen, eartiids in
útfanhûzer bij har pake, timmerman Gosse de
Groot, oer de feart. Se sei, wat mij noch altyd by
bleaun is: de deisluting fan dizze studinten; der
waard dan sjongen:
De dag door uwe gunst ontvangen is weer
voorbij de nacht genaakt. En dankbaar klinken
onze zangen tot U die ‘licht en ‘duister maakt.
Lied 248

Wy wiene by heit en
mem net ’útfanhús’...
Wij wienen bij heit en mem net ‘útfanhûs’. Der
moast meiholpen wurde op ’e buorkerij en ek by
it ûnderhâld fan de pleats, lykas yn de fakânsjes it
byhâlden fan it skilderwurk . Der kaam ferve fan
Johannnes Attema en karboleum foar de hekken
en stekken fan Chris Buma.
Oan it buorkjen hie ik net it measte nocht, wol
ha ik it melken leard en ha ek wolris in kear bij
in oare boer molken.
Omgean mei skiep,
lamme fange en
melke hie ik wol
niget oan. Ik ha skiep
molken en mem
makke skieppetsiis.
Oan it skieppemelken
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Nei de skoalle yn ’e Gaastmar ha ik it lêste jier
trochbrocht op de Julianaskoalle yn Snits. Ik hie
gjin ‘klik’ mei master Cramer. Der gie noch ien út
de Gaastmar nei Snits en heit sei: ‘Do giest der ek
mar hinne’. Dat wie net in bêst jier, se dienen der
folle mear; ik moast noch in jier en dan koe ik wol
fierder.
De nije Kristlike LTS waard oprjochte en socht
learlingen. Heit sei do giest der mar hinne en
dat gie tige bêst en ik krige ekstra stipe om troch
te learen. Dan nei Ljouwert, talittingseksamen
dwaan, fjouwer jier stúdzje boukunde. Dêrnei yn
militêre tsjinst. De militêre kaderskoalle en ik bin
behearder west fan in kompanjy ‘Aan- en Afvoer
Troepen’ en ha legere west yn Tilburg, Bussum en
Nunspeet.

Op de dûnsjûnen yn
It Heidenskip troffen wy
elkoar..
Tuskentiids ha ik myn frou Tjitske Foekje de
Vries moete. Sy is berne yn Warkum en yn de
simmerfakânsjes fan de MULO wurke sy as
fakânsjehelp yn de winkel bij de famylje Westra.
Der koe ik har fan, mar sy my net. Op de dûnsjûnen
yn it Heidenskip troffen we elkoar. Tjitske wurke
op de sekretary fan de gemeente Warkum.
Nei ús trouwen
binne wy yn
Snits kommen
te wenjen en
Tjitske hat yn
ús trouwen
noch wurke
bij de firma
Nooitgedacht
yn Drylst oant ús
âldste dochter
Nynke berne is.
We hawwe trije
dochters Nynke,
Boargemaster Bernard van Haersma
Pytrich en
Buma mei Tjitske de Vries as amtner
Wybrich.
boargerlike stân by de gemeente
Warkum.
Mei de bern binne
we tige yn ’t spier west foar harren studzje,
ynformaasje ynwinne, wenromte sykje en dan
de ferhuzingen. Mei de studinten bij ús thús
op ’e pleats krige ik it ‘gefoel’ en seach ek de
mooglikheden. Ik tocht as ús bern in bytsje
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meikomme kinne dan moatte se der jong wat Nei myn militêre tsjinst ha ik wurke op in
fan meitsje.
architektenburo yn Ljouwert. Dit buro hie
ferskate opdrachten foar de bou fan skoallen
rûnom yn de provinsjes Fryslân en Grins. Dêrnei
haw ik wurksum west bij de provinsje Fryslân.
Hjirby hearde doetiids it PEB, de bou fan û.m.
de elektrisiteitssintrale oan de Burgumermar
en de heechspanningslijn fan Lauwersmar nei
Scherpenzeel.
Yn 1973 ha ik sollisitearre by de gemeente
Snits; gemeentewurken. Der ha ik 32-jier wurke,
haad van de ôfdieling Iepenbiere Wurken en
Technyske Tsjinst. Hjir wie ik ferantwurdlik foar de
gemeentlike eigendommen: gebouwen, brêgen,
skoallen, ferkear en parkear ensfh., de technyske
Nynke, Pytrich en Wybrich Cnossen
tsjinst de garaazje en de meiwurkers. Meidwaan
Nynke hat genêskunde studearre yn Antwerpen,
yn ferskate kommisjes, lykas de festiviteiten en
promovearre yn Maastricht, is ynternist-nefrolooch
û.m. de Snitswike.
en troud mei Geert, dy komt fan België en sij hawwe
fjouwer jonges Jelle, Wybe, Hidde en Fedde.
De twadde dochter Pytrich hat ferpleechkunde
studearre en sûnenswittenskippen yn Maastricht,
is troud mei Niels, dy komt fan Gelderlân. Se hawwe
trije bern; Jitske, Rinske en Hylke. En Wybrich hat ek
yn Antwerpen genêskunde studearre, is promovearre
yn Nijmegen en ynternist yn Rotterdam en Delft. Troud
mei Pieter, komt ek út België en se hawwe twa bern
Anna en Douwe.
De trije dochters en Niels hawwe lid west fan
muzykferiening ‘De Harmonie’ yn Snits en letter noch yn Maastricht, Nijmegen en Otterlo. In
muzykferiening is bûten de muzyk sels in geweldige ûntspanning en in moaie sosjale ûnderfining.

Op tsjerklik en maatskiplik mêd haw ik
diaken en tsjerkfâd west, bestjoerslid fan in
bejaardensintrum en û.m. rayonhaad fan de
Fryske Alve Stêden.
Ik ha hast alle tochten riden mar net de
Alvestêdetocht. Yn 1962 op twadde Krystdei
yn Terherne dat wie myn earste, de
6
gemeententocht. En dan û.m. oer de Iselmar,
nei Medemblik en Urk. Foar de Alvestêdetocht
yn 1985 wie elk binnen de gemeente yn ’t spier.
Opjaan yn Ljouwert wie doe noch mooglik.

Rayonhaad, dat is wat
foar my...

De staazjeperioade fan de boukundigeoplieding ha ik hân bij de bou fan iisstadion
Thialf yn ’t Hearrenfeen, in geweldich learprojekt.
Mei dêrtroch wie ik ien fan de earsten dy’t op de Ik koe net fuort, dat spyt my noch. Nei de start
yn Ljouwert binne de riders hast mei in kertier
keunst-iisbaan riden hat.
yn Snits. It is dan noch nacht, ferljochting, ôfsettings, klúnplakken en stimpelposten moatte der
komme. Doe kaam der in fakatuere frij as rayonhaad, ik tocht dat is wat foar my en sa is dat bard.

Tredde fan lofts Foeke Cnossen, dêrneist Jeen van der Berg.
De earste streken op de keunstiisbaan Thialf, It Hearrenfean.

Ik ha bij de gemeente altyd in protte nocht oan
myn wurk hân. Der kaam in reorganisaasje,
ik krige in goed oanbod om earder op te
hâlden, mei it sicht op de doe kommende
gemeentlike weryndieling; ik hoechde net op
te hâlden mar ha der wol gebrûk fan makke
en der waard in ôfskiedsresepsje oanbean yn
it Frysk Skipfeartmuseum . De Snitser Sakelju
hiene Sinteklaas útnûge en ik krige fan him in
ûnderskieding
43

Ûnderskieding fan Sinteklaas bij de ôfskiedsresepsje fan de
gemeente Snits.

mei it famyljewapen, in dûbele earn mei in
klaver tusken de koppen en de namme ‘Johan
Wpkes Knossens Bysiitter in Wybritseradeel ende
gededeputeerde der dijken/kerckvoogd inden
Hommerts Anno 1624’.
Yn it ‘Dootboeck’, 1613 fan Ernst van Harinxma
a Donia; ‘waerin ghementineert wort yttelijcke
Friesche Edelluyden en andere treffelijcke
persoenen, die zeedert den jaere 1409 tot huyden
daer verstorven sijn’
hjirby wurdt neamd ‘Knostens to Boolswirt’ mei it
famyljewapen en ek wer in dûbele earn mar dan
in lely tusken de poaten.

Fierder wie ik frijwilliger by it Frysk Skipfeartmuseum en no by it Fryske Gea. Bygelyks It
ûnderhâld fan de einekoai yn Piaam en ek it
meitsjen fan einekuorren. Ik hâld mij dwaande
mei genealogy, sibbekunde en mei namme de
famyljeskiednis. Bin bestjoerslid fan de stichting
‘Familie Cnossen-Knossen’ en redaksjelid mei
it útkommen fan de famyljeboeken, ‘CnossenKnossen, Geschiednis fan een Friese familie’.
De famylje Cnossens, (doe noch mei in ‘s’ op it
ein) wenne op it buorskip Knossens bij Boalsert.
Op 5 juny 1456, ’Sinte Bonifacius dey’, tekent
Wpka Johannis to Knossens in oarkonde en
segelt it mei it famyljewapen. Yn de Broeretsjerke
lizze de famyljegrêven en de grêven om 1600
hinne lizze yn de tsjerke fan de Hommerts. Yn
de toer fan dizze tsjerke hinget in klok fan 1624
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Famyljewapen op de klok fan 1624 yn de toer fan de tsjerke
yn de Hommerts, in dûbele earn mei in klaverblêd en de
namme Johan Wpkes Knossens. Hy is de foar- âlder fan alle
hjoeddeistige famylje Cnossen.

Foeke Cnossen
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Toen vanwege de coronamaatregelen Quintin
thuis kwam te zitten, kon hij de studio afbouwen.
Gelukkig is Quintin geschoold MTS elektro en kon
hij alle bekabeling en bedrading zelf aanleggen.
En in de zomer konden we stellen dat de studio
klaar was voor gebruik. Dorpsbelangen is nog
langs geweest om ons te feliciteren, heel attent
en dat vonden we dan ook een mooi moment.
De studio is gebouwd in het voormalige
kleuterlokaal en kan gebruikt worden voor
fotografie en video registraties. Er zijn
verschillende achtergronden mogelijk middels
de rollen, maar ook is een groen scherm aan een
VoRDERINgEN VooRMALIg sCHooLgEBoUw
In mei vorig jaar was de verkoopoverdracht en muur bevestigd. Dit wordt een chroma-key wand
vanaf die tijd zijn we al aan het klussen binnen genoemd. Waardoor er bij de nabewerking een
het gebouw. Aan de buitenkant was het meest andere achtergrond kan worden ingezet. Ook
opvallende de schutting, de verplaatsing van bestaan er applicaties (apps) voor fotografie
het speelhuisje en de toevoeging van een die dit meteen doen. Door de inzet van de
extra buitendeur. Even in een notendop. Harm verlichting kan er een praatprogramma worden
Zeilstra, Joost Terpstra cs. hadden het er maar opgenomen en uitgezonden of geregistreerd,
druk mee. Daarnaast liepen onze gebruikelijke maar ook een dj / disco setting is mogelijk. Dus
werkzaamheden door. En in september werd er cameratechnieken in de breedste zin van het

I
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woord.
Inmiddels is er een samenwerking met Jan Dirk
Stuurwold waarbij we ieders kwaliteiten kunnen
versterken. En het ook fijn is dat we de studio
daadwerkelijk kunnen gebruiken. Verder maken
we ons geen zorgen, want Emmie haar werk
loopt gewoon door en Quintin wordt sinds eind
augustus ingehuurd door Universiteit Utrecht als
audiovisueel technicus om de hybride promoties
te begeleiden. Het promoveren en dus het
verdedigen van hun proefschrift (voor wie het
niet kent: lees het als afstuderen, maar dan
op doctoraal niveau) wordt in een zaal van de
universiteit gehouden, waarbij professoren en
gasten deze deels online bijwonen. Een aantal
zitten in de zaal en een aantal volgen het via een
webinar / online meeting.
We zien dus dat er door alle maatregelen
een andere behoefte ontstaat dan wat in ons
businessplan staat beschreven. Dus we hebben
onze studio nu klaar gemaakt voor webinars en
livestreams. De eerste potentiële klanten hebben
zich aangemeld. En we kunnen nog wat spulletjes
overnemen van Talpa nadat ze verhuisd zijn van
Amsterdam naar Hilversum. Vanuit Gaastmeer en
met inzet van een lokaal verhuisbedrijf hebben
we een team kunnen samenstellen om dit mede
mogelijk te maken, want het is toch nog een hele
verhuizing.
Daarna zal de oude koffiekamer opnieuw
ingericht worden en wordt daar een regieruimte
gebouwd. De visagie en styling verhuist
daarmee naar de erker aan de voorkant.
En de vergaderruimte in het voormalig
middenbouwlokaal zal eerstvolgend afgemaakt
worden. En zo klussen we verder.
Onze oude keuken hebben we ingebouwd
in nis van de middenruimte, waar in de
schooltijd de gymnastiek en yoga materialen
lagen. Deze keuken is operationeel, maar zullen
we nog afmaken met bovenkastjes e.d. Vorig
jaar hadden we daar al een grote natuurstenen
statafel geplaatst en een bank(je) en dit is
nu aangevuld met een aantal stoelen uit het
kerklokaal, want in dat deel van de middenruimte
wordt op zaterdagochtend koffie gedronken
door de vrijwilligers die zich inzetten voor de
renovatie van het lokaal van de kerk. We zijn blij
dat we op deze wijze ondersteuning kunnen
bieden. Want ook dat is een hele klus.
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Wat wonen we toch in
een mooi dorp met
elkaar. ’Samen staan
we sterk’ past bij
Gaastmeer. Bedankt
iedereen voor al
jullie inzet op welke
manier dan ook. Want ook
een vriendelijk woord op straat betekent
nu voor vele mensen nog meer dan voorheen.
Ik vind de woorden op de vlag in Oudega ook
zo mooi: ‘haw leaf, hâld moed’. En zo gaan we
door.
Quintin & Emmie Samidjono
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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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@deheeren17
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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

dorpsbelangen@degaastmar.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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familie - vakantiehuis
drie appartementen voor 6 tot 8 personen, direct naast de Liuwe Daem
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 en
• gelegen aan een klein vaarwater
• huisdieren zijn welkom
• gemeenschappelijke deel met wasmachine
• loopafstand haven Gaastmeer en strandje
• wifi

drie appartementen te huur
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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stARtjûN jEUgDkLUpwURk gRoEp 7/8

No goeie allegearre!
Op freedtejûn 30 oktober wie de startjûn fan
de jeugdklup foar groep 7/8 yn ’It Beaken’
yn Aldegea.

O

Om 18:30 oere koene wy los mei 28 bern mei
in stamppot-buffet mei reade koal, boerekoal,
reade koal mar ek snert! Dat hat ús allegear goed
smakke, want der bleau net folle oer.
Nei iten die de jeugd ‘levend kwartet’ mei Yteke.
Jimme waarden yn fjouwer groepen ferdield en
elk bern wie in bist. Je mochten fansels earst net
fan elkoar witte hokker bist as je wiene. As alles
goed gie, bleau der fan dy fjouwer groepen wer
ien grutte groep oer dy’t alle bisten rieden hie!
Prachtich!
Ta beslút diene jimme it spultsje ‘Nachtwacht’.
Dat moast fansels yn it tsjuster. De bern ferstopje
harren en de Nachtwacht moat riede hokker
bern in gelûd makket. As dat goed is, gean je
nei de Nachtwacht ta. Mei it ljocht wer oan
sjocht elkenien dan hoefolle gelûden/bern de
Nachtwacht rieden hie.
It wie in gesellige jûn sa mei elkoar!
Op 27 novimber is der wer in klupjûn en dan sitte
wy yn It Doarpshús fan De Gaastmar.
Graach oant sjen!
Groetnis fan Griet, Yteke en Betty.
51

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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jeugdclub
DE pAstoR sCHRIjFt…

U

Uitnodiging
“Als alles duister is, ontsteek dan een
lichtend vuur dat nooit meer dooft”
“Kom as it tsjuster is, mei fjoer dat ús
nacht ferljochtet en dat bliuwt”.

Op zondag 22 november 2020 is het
gedachteniszondag.

2020–2021

groep 7 & 8

Vrijdag 30 oktober 2020
18:30- 20:30 uur in ’It Beaken’’ te Oudega:
Kennismaken, samen eten en daarna een
spannend spel!
Vrijdag 27 november 2020
19:30-21:00 uur in ‘Us Doarpshús’
te Gaastmeer: Sinterklaasavond
Vrijdag 18 december 2020
19:30-21:00 uur in ’It Beaken’ te
Oudega. We gaan lassen en/of
metaal bewerken met Bram en Nienke de Haas!

Op deze zondag worden in veel kerken de
mensen herdacht die het afgelopen jaar zijn
overleden. Alle aanwezigen krijgen dan ook
de gelegenheid een kaarsje aan te steken ter
herinnering aan een dierbare dode.
Ook dit jaar willen we iedereen de gelegenheid
geven om een lichtje ter bemoediging en troost
aan te steken in deze donkere tijden.

Vrijdag 29 januari 2021
19.30-21:00 uur in ’It Joo’
We maken verschillende teams en spelen een
verrassende Pubquiz !

Oud en jong zijn van harte welkom om naar de
Pieltsjerke te komen. U kunt in- en uitlopen of
even rustig in de banken gaan zitten, genieten
van de rust en luisteren naar mooie muziek.

Vrijdag 26 maart 2021
19:30-21:00 uur in ’It Beaken’
Samen voor de Voedselbank!

Vrijdag 19 februari 2021
19:30-21:00 uur in ’It Beaken’, Oudega.
Filmavond met popcorn!

Op zaterdag 21 november
zullen de klokken luiden rond 16:00 uur en
bent u van harte welkom tot 17:30 uur.
Op zondag 22 november
zult u rond 9:30 uur opnieuw de klokken
horen, dan is er gelegenheid om uw kaarsje
aan te steken tot 11:00 uur.

Fenna de Haan vertelt over het werk van de
Voedselbank en Piet de Haan geeft een
rondleiding in de Ankertsjerke.

Zaterdag 24 april 2021
vanaf 15:30 uur in “It Lokaal” te Gaastmeer.
Met een vriendelijke groet, Slotactiviteit!
Pastor Ludwine Andel-van
Hoeven Groetjes van Betty
ludwinevanhoeven@gmail.com (beheerder groepsapp. 06-39365885),
T. 06-41833319 Yteke (06-30199326) en Griet (06-27138312)

7&8
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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
zoMAAR EEN DAgjE op kLAVER-4

gRoEp 1 EN 2

R

Rond half negen verzamelen wij ons bij de
zandbak. Juf staat er al en brengt ons veilig in
school. De jassen hangen we aan de kapstok en
de schoenen gaan uit. Als het regent mogen we
gewoon één voor één naar binnen druppelen.
Hebben we iets meegenomen van thuis, dan
leggen we dit mooi in de ’meeneembak’. Later
op de dag krijgen we hier vast wel tijd voor.
Elke ochtend beginnen we in de kring. We
krijgen van juf een drupje hand-gel en we gaan
beginnen. De kring staat centraal voor
ontmoeten, vieren en delen. Het hulpje
begint met ons te vertellen welke dag
het vandaag is en wat voor weer.
Ook de dagplanning nemen we dan
even door. Altijd handig als je weet wat
je mag doen op een dag.
Daarna steekt juf de kaars aan (met
echte lucifers!) en beginnen we met
gebed en delen we kort onze verhalen.
Twee keer in de week luisteren
we naar een Bijbelverhaal uit de
methode Trefwoord. Elke dag is er een
vertelplaat op het digibord wat verbonden is
met het thema. En natuurlijk de liedjes. In de
Nieuwsbrief voor ouders staat welk thema en
welke verhalen er aan bod komen.
Na de kring gaan we werken in de hoeken of
aan de tafel. We hebben 5 tafelgroepjes die een
werkje maken over het thema. Elke dag is een
ander tafelgroepje aan beurt, zodat juf ons goed
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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 nfo@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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kan helpen. Ondertussen werken de andere
kinderen in de hoeken over het thema.
In de klas staat een viertafel, hier staat het
thema altijd centraal. Zo kunnen we altijd zien
waar we over gaan werken. We verzamelen
spulletjes die bij het thema passen. Naast de
viertafel staat een vierboom. Heel mooi.
Na het werken gaan we fruiteten. Eerst weer
even handen wassen. Het hulpje kiest een paar
kinderen die willen helpen met het uitdelen
van de fruittassen. We zitten gezellig in de kring
en drinken doen we staand aan de groepstafel.
Ondertussen leest juf voor. Natuurlijk scheiden
wij ook netjes ons afval.
Als je jarig bent krijg je een hele
mooie feesthoed en een
verjaardagskaart. We zingen met
z’n allen voor de jarige en daarna
tijd om te trakteren. Het moet
nu wel voorverpakt. Daarna mag
je langs de andere meesters en
juffen. Best wel spannend, maar
gelukkig mogen er twee kinderen
mee.
Dan gaan we lekker naar buiten spelen. Even
heerlijk lekker rennen, klimmen, klauteren en
schommelen. Heerlijk. Het hokje gaat ook open
en kun je kiezen. Het hulpje mag natuurlijk het
eerst. Daarna is het vaak tijd voor een reken- of
taalactiviteit. Ook dit is in het teken van ons
thema. Een rekenspelletje, taalspelletje of een
mooi prentenboek.
Tijd voor de lunch. Onze buikjes beginnen rond
twaalf uur wel te rammelen dus er mag wel
weer wat in. We hebben allemaal ons eigen
eettafelgroepje. Lekker smikkelen. Als we klaar
zijn lezen we even een boekje of we maken een
kleine puzzel.
Na de lunch gaan we vrij spelen in de
hoeken ook hier gebruiken we het kiesbord.
Ondertussen gaat juf observeren en vastleggen
hoe de ontwikkeling gaat in de groep of met
een klein groepje.
Dan is het vaak alweer tijd om naar huis te gaan.
We nemen de dag nog even door. Wat vond je

vandaag fijn of wat ging er niet goed. Hier leren
we veel van elkaar. We eindigen de dag met
gebed en gaan we weer naar huis.
Met vriendelijke groeten van
de kinderen groep 1 & 2,
juf Jehanne en juf Janny.
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joopykjes

N

Nijs fan pjutteboartersplak ‘De Joopykjes’
Lokwinske en ja wy moatte ek ôfskie nimme dan
As ik dit stikje skriuw binne wy alwer 5 wiken fan dizze toppers. In moaie skoaltiid tawinske
oan’e slach
ladies!
Dan sille der noch 2 famkes 3 jier wurde:
Op 10 septimber haw wy ôfskie nommen fan
Mirthe op 29 oktober en Hilda op 24 novimber.
Lennert Leenstra, fansels meie de âlders noch
Ek wolle wy Johanna en Brecht lokwinske, want
net yn skoalle, mar lokkich kinne de liedsters
sy hawwe in suske krigen, super!
moaie foto’s meitsje. In fijne skoaltiid tawinske
Lennert yn groep 1 oant 8.
Ta beslút de fakânsjes foar dit skoaljier 2020-2021
Krystfakânsje
19 decimber-3 jannewaris
Dan no de bern dy dit skoaljier by de Joopykjes
Foarjiersfakânsje
20-28 febrewaris
binne, wolkom nije pjutten Arne en Chris.
Maaie fakânsje
1-9 maaie
Simmerfakânsje
10 july oant 22 augustus
Op tiisdei: Amaris Hoekstra, Brecht Hoogterp,
Dycke de Jong, Hilda Jagersma, Jacob Kraak,
Oant in oare kear.
Jeldau van Dyk, Johanna de Groot, Marije
De liedsters fan de Joopykjes.
Altena, Mink de Boer, Mirthe de Groot en
Sil Westerhoff.
Op woansdei: Arne Krikken, Dycke,
Jildau de Haas, Johanna, Kyan Wijnja en Amaris.
Op tongersdei: Chris Dykstra, Hilda, Brecht,
Jacob, Jildau, Kyan, Mink, Mirthe en Sil.
Op tiisdei en tongersdei binne d’r
2 liedsters: Kinke Osinga en Anja
Witteveen. Op woansdei is Kinke allinnich,
om’t der dan minder as 9 pjutten binne.
Us ’Puk tema’:
’Welkom Puk’ en ’Wolkom Tomke’.
Genôch te fertellen en nifeljen.
Sa begjinne wy mei in kleurplaat, meitsje
in rêchsek, wer ’t wy us eigen namme op
plakke.
Fervje wy in keunstwurk en meitsje Puk
syn jas.(knippe en plakke)
Fansels wurdt it ek hjerst (21 septimber) en sille
wy de hjerstwurkjes dwaan en ferskes sjonge.
Jierdei dizze moannen:
Jildau de Haas
4 oktober
Johanna de Groot
4 oktober
Jeldau van Dyk
8 novimber
Brecht Hoogterp
14 novimber
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4 jier
4 jier
4 jier
4 jier
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www.aldherberch.nl
Munkedyk 46 | 8611 JR Gaastmeer
T 0515 46 96 56
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Bernou de Jong
T 06 27 04 74 31
daldherberch@outlook.com
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Kom maar op met de toekomst

60

