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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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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

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

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

Bankrekening NL35 RABO 0326 1227 37
t.n.v. De Praatmar
OPLAGE
205 stuks
OPMAAK
Willem Wendelaar Bonga

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

PRINTWERK
Pie Zeilstra

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

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

* SINT MAARTEN & MAhER INDIA *

Sjoerd Schaaf, voorzitter stichting Maher-India Fryslân, laat
ons weten dat er nog giften zijn binnengekomen voor onze
Sint Maarten-actie het totaalbedrag steeg daardoor naar exact

€1227,90 !

Het eerder doorgegeven bedrag was € 1070,Zijn uitspraak: ’Wêr’t in lyts doarp grut yn is en grutsk op wêze
mei op sa’n mienskip!’
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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
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Hulp of zorg nodig? Wacht niet te lang en vraag eerst advies!
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39
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41
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43

De Joopykjes

48
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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
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PRIkbOERD
* bOARGERlIkE STâN *
Berne & lokwinske!
Hidde, soan fan Thijs van Barneveld en Hiske Louwes, J.J. Hofstrjitte 25,
broerke fan Suzanne en Kirsten Marije, berne op 24 desimber 2020.
Jitse Gerrit, berne op 27 desimber 2020, soan fan Haintje Feike Jansen
en Pietsje van der Meulen, De Pôle 3.
Ynkommen: wolkom!
Caroline Schenkels, freondinne fan
Sybren Feenstra, út It Hearrenfean
nei De Pôle 8
Oproep
Geeft u ook zelf veranderingen aan ons door?
mail: praatmar@degaastmar.nl

* FIETS *

k!
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s
o
P
.
.K
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* OPROEP *

Nog geen donateur van het
mooiste dorp van Friesland ?
Steun de Vereniging voor
Dorpsbelangen met € 10,00
per jaar! kunt zich aanmelden
via de mail:
dorpsbelangen@degaastmar.nl
of een briefje in de bus op
Munkedyk 24.
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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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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 *

Gespot?
Stuur (eigen)aardige dorpsmomenten in
beeld naar ons. Wij geven ze een plekje in
De Praatmar!
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2021jven is
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k
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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
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EVEN VOORSTEllEN...
STIChTING ÚS DOARPShûS

D

De ‘Stichting tot ontspanning van inwoners
en gasten van Gaastmeer e.o.’ werd bij akte
opgericht op 23 december 1976 en gaat
vanaf 25 april 2001 verder onder de naam
‘Stichting Ús Doarpshûs’.
De eerste doelstelling, ontspanning van
inwoners en gasten, blijft en wordt aangevuld
met: het oprichten, in stand houden en
exploiteren van een gebouw ten behoeve van
het verenigingsleven, de vrijetijdsbesteding, de
ontmoeting en de dienstverlening.
Oorspronkelijk was het dorpshuis een
christelijke school, gebouwd in 1886 en
was de huidige winkel het woonhuis van de
hoofdmeester. In 1934 fuseerde deze school
met de Hervormde school en heette vanaf
toen de Kristlike Nasjonale Skoalle, gehuisvest
achter de Pieltsjerke. De voormalige school
diende vanaf die tijd als gymnastiekzaaltje
voor de basisschool en als onderkomen
voor verenigingsactiviteiten en andere
feestelijkheden.
In 1977 is het oude gebouw voor de eerste
keer grondig verbouwd tot dorpshuis en voor
de tweede keer in 1993. Toen werd het oude
gebouw grondig verbouwd door een grote
groep vrijwilligers, wat resulteerde in het huidige
dorpshuis en vanaf eind 90-er jaren zijn Rick en
Catrien Feld het gastvrije beheerdersechtpaar
van Ús Doarpshûs.

Beheer: Rick en Catrien Feld (v.o.f. Fesy)
’Ûs Doarpshûs is het verenigingsgebouw in
Gaastmeer en is gelegen achter de dorpswinkel.
Er zijn tal van vaste activiteiten van diverse
verenigingen, waaronder 3 biljartclubs, de
plaatselijke muziekvereniging, de damclub,
klaverjasclub, de Soos 50+ en de Kwyk-groep
met diverse activiteiten voor de ‘actieve’
ouderen onder ons.
Verder wordt er veel gebruik gemaakt van
de zaalruimtes om te vergaderen en voor
cursussen; er is namelijk ook een zaal met een
beamer en groot scherm aanwezig.
Voor vergaderingen/bijeenkomsten kan men
gebruik maken van een klein zaaltje (ca. 10
personen), een halve zaal (ca. 30 personen) of
hele zaal (ca. 70 personen).
Verder beschikt het dorpshuis over een
gezellige bar met 3 biljarts en kan er een
podium gebouwd worden.
Ook is er een moderne muziekcomputer
aanwezig met muziek voor elke doelgroep.
U kunt in het dorpshuis natuurlijk ook terecht
voor een feestje, verjaardag of anderszins.
Ús Doarpshûs,
Munkedyk 15,
8611 JP Gaastmeer
Tel: 0515-852650
Rick en
Catrien zijn te
bereiken via:
T. 0638394380
of
0628750350

Stichting Ús Doarpshûs zet zich concreet in voor
leefbaarheid en verbinding door zich bezig te
houden met de exploitatie en het onderhoud
van de winkel en het dorpshuis, ook is de
stichting tot najaar 2020 nauw betrokken bij de
exploitatie van de herberg.
Het bestuur:
Voorzitter
Ton Brundel
Vicevoorzitter
Gerard Burgers
e-mail: vof.fesy@outlook.com
Penningmeester
Joke Wittenberg
Technisch bestuurslid
Hindrik Schreuder
[bron: https://www.degaastmar.nl/category/voorzieningen]
Secretaris
Foekje Gerritsma
foekjegerritsma62@gmail.com
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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
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WAAROM hET TIJD IS VOOR EEN WANDElINGETJE...

E

Een wandeling...
de kleinste reis die je
kan maken

Een wandeling is in zekere zin de kleinste reis
die je kan maken.
Het staat in relatie tot een typische vakantie
als een takje tot een bos.
Zelfs tijdens een uitstapje van acht minuten
door je eigen buurt, zijn veel van de grotere
thema’s van het reizen ook al aanwezig.
De noodzaak om te gaan wandelen begint
op hetzelfde punt als de wens om naar een
ander land te gaan: een verlangen om je geest
te herstarten. Soms kom je er even niet uit als
je op één plek blijft stilzitten. Je hebt te lang
naar een scherm gekeken, je komt te vaak
dezelfde obstakels tegen, je voelt een innerlijke
claustrofobie.
Daarom is het nodig om even een paar
eikenbomen te zien, twee roodborstjes bij de
rivier of het verkeer op het drukke kruispunt
bij je om de hoek. Samen met je lichaam,
verplaatsen je gedachten zich ook even.
De meest diepzinnige gedachten die je kunt
hebben over je leven, zijn vaak potentieel
gevaarlijk. Een innerlijke criticus heeft de
neiging om naar voren te treden en al dit soort
gedachten te blokkeren om het niet te moeilijk
voor je te maken op de korte termijn.
Terwijl je loopt is die criticus even niet op de
hoede. Je concentreert je op de route die je
loopt en kijkt om je heen. De ideeën die half
gevormd ergens achter in je hoofd zitten,

krijgen de mogelijkheid om naar de voorgrond
te treden. Je hoeft niet te denken, dus kun je
opeens vrij en moedig denken.
Je ritmische bewegingen halen je uit de sleur
van je dagelijkse denken en geven je de kans
om vrijer door je innerlijke landschap te dwalen.
Thema’s waar je al een tijdje niet bij stil hebt
gestaan – je jeugd, een droom die je laatst had,
een vriend die je al jaren niet gezien hebt, een
project dat je al tijden wilt beginnen – krijgen
weer je aandacht.
Even later ben je terug. Niemand heeft je gemist
of zelfs gemerkt dat je weg was. Toch ben je
op een subtiele manier iets anders dan eerst:
je bent een beetje completer, moediger en
fantasierijker dan voordat je de wijze beslissing
nam om te gaan reizen.

[overgenomen van ‘theschooloflife’]

13

afvalkalender
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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.
Attentie: let ook op de ophaaldata van het oud papier!
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en Dochs... Coronaproof

kNAlT IT kARbID!
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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

SJOERD
TERPSTRA

Deze keer vertelt Sjoerd Terpstra geheel
coronaproof zelf zijn verhaal!
Wie ben ik?
Mijn naam is Sjoerd Terpstra, 24 jaar, geboren
en opgegroeid in Gaastmeer met mijn ouders
Siemen en Baukje, broer Joost en zusje Jildou.
Opgroeien in Gaastmeer was één groot feest,
vooral het buiten spelen met alle jeugd.
Voetballen op het ‘Skopfjildsje’ en soms het
nodige kattenkwaad uithalen natuurlijk. Mijn
beste maatjes op de lagere school waren Simon
en Bassie (Sebastiën).
Ook heb ik altijd gevoetbald in Oudega en
Hommerts, daardoor ook veel vrienden
gemaakt buiten Gaastmeer en hierdoor terecht
gekomen in de keet bij Beanke en Gep,
‘Hokje 12’, wat een tijd was dat! Alles kon, maar
niet alles mocht, dat liep wel eens een beetje uit
de hand. Tijdens deze periode is mijn huidige
vriendengroep gevormd, waar ik nog wekelijks
biertjes mee drink. Ook heb ik Djura in deze
periode ontmoet, die ik al bijna 8 jaar mijn
vriendin mag noemen.
School
Ik heb altijd met veel plezier op de basisschool
Mids de Marren gezeten, we zaten vaak met
meerdere kleine groepen in de klas, waardoor
je met kinderen met verschillende leeftijden in
contact kwam.
Ik ben op mijn 12e naar de HAVO op het
Bogerman in Sneek gegaan. Na 2 jaar HAVO
werd school iets te ‘gezellig’ en ben ik naar
VMBO-GT gegaan. Ook die jaren daarna vond
ik vrije tijd en vrienden belangrijker dan school

en heb door dit alles een beetje vertraging
opgelopen. Daarna naar de Friese Poort in
Sneek gegaan, waar ik in 3 jaar het papiertje
Vestigingsmanager Groothandel heb gehaald.
Vanaf jongs af aan wist ik al dat ik iets in de
economische richting wou doen en daarom doe
ik nu de opleiding Commerciële Economie aan
NHL Stenden in Leeuwarden, waar ik me graag
bezighoud met Sales en Accountmanagement.
Ik zit op dit moment in mijn laatste jaar en hoop
voor de zomer af te studeren binnen ons eigen
bedrijf.
Passie
Vissen op snoekbaars is mijn grootste passie en
dat doe ik al vanaf jongs af aan met veel plezier.
Eerst bij de ‘brêge’ vanaf de kant en later bij heit
in de boot op de Grutte Gaastmar.
Met de jaren kregen we ons eigen boot en
konden we dankzij heit en mem zelf het water
verkennen. De passie voor het vissen is nooit
verloren gegaan en wordt nog steeds met het
jaar actiever. Vanaf 2017 deelgenomen aan vele
viswedstrijden door heel Nederland met mijn
maat en schoonbroer, Robin Kampstra en later
mijn broer Joost. Hierbij zelfs een aantal prijzen
17

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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gewonnen. Mijn doel is om ooit Nederlands
kampioen snoekbaarsvissen te worden.
Eigen bedrijf
Tijdens mijn opleiding op de Friese Poort heb
ik stage gelopen bij Marcraft in Leeuwarden.
Dit was een bedrijf dat zich bezig hield met
het bouwen van op maat gemaakte visboten.
Deze stage was eigenlijk bedoeld om op het
kantoor te werken, maar na enkele weken was
ik al op de werkvloer te vinden. Ik vond het te
interessant te weten hoe de boten gebouwd
werden en vond het leuk om in contact te
komen met de klanten. In de laatste stageweek
kwam er een kapotte boot binnen, die totalloss was verklaard en voor de klant niet meer te
redden viel. Voor de grap heb ik toen gezegd:
‘Als je de boot in het oud ijzer gooit, dan neem
ik hem wel over voor de oud ijzer prijs!’
En zo gezegd zo gedaan, toen was ik ineens
eigenaar van een Marcraft visboot. Deze boot
heb ik samen met mijn broer Joost opnieuw
opgebouwd. Het materiaal wat wij nodig
hadden kregen wij in ruil voor mijn gewerkte
uren. Na 4 maanden dag en nacht werken
was de boot eindelijk klaar en hadden we het
‘bootje-bouw-virus’ te pakken.
Na het faillissement van Marcraft Visboten in
2018 heb ik samen met Joost vaak nagedacht
over het ontwikkelen van een nieuwe
visboot, maar we hadden niet alle kennis
over het ontwerpen van een boot. Gerrit, een
goede vriend van ons beide, wist dit ook en
kwam in februari 2019 met de vraag of hij
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zijn schoolopdracht kon koppelen aan het
ontwerpen van de nieuwe visboot.
Zo gezegd zo gedaan en met behulp van
Gaastmeer Design konden we in oktober
beginnen met de opbouw van de eerste Skane
Fishingboat!
Nu, ongeveer een jaar later, hebben we drie
modellen ontwikkelt en zeven boten mogen
opleveren aan onze klanten. Met Gerrit als
tekenaar, Joost als chef werkplaats en ikzelf
als afbouwer en verkoper, gaan we een mooie
toekomst tegemoet met Skane Fishingboats.
Naast de visboten, zijn we achter de schermen
ook druk bezig met het ontwikkelen van
elektrische sloepen, die naar verwachting
komend voorjaar gebouwd worden.

Djura & Gaastmeer ...
omdat ik graag mijn
passie voor vissen
en varen door zou
willen geven aan mijn
kinderen.
Toekomst
In de toekomst verwacht ik verbonden te blijven
met Gaastmeer en haar mooie omgeving. Ik wil
graag in of rondom Gaastmeer willen blijven
wonen met Djura, omdat ik graag mijn passie
voor vissen en varen door zou willen geven
aan mijn kinderen. Want waar
kan dat beter dan in deze
omgeving? Ook zou ik het mooi
vinden als we ons bedrijf op
ten duur kunnen voortzetten in
Gaastmeer.
Naar wie gaan de volgende
Himd fan’t Liif vragen?
Deze gaan naar mijn goede
vriend en inmiddels ook mijn
zwager Robin Kampstra,
hij woont sinds kort samen
met mijn zus Jildou hier in
Gaastmeer op de J.J. Hofstrjitte.
Sjoerd Terpstra
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VAN DE JAREN zESTIG TOT EN MET NU
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AlD PAPIER & ’CONCORDIA’...

M

Mei 2020 is der in ein kommen oan it âld papieropheljen yn de Gaastmar troch Concordia.
De priis is neat mear en de gemeente wol de
garânsjeregeling net mear troch gean litte de
kommende tiid. It kostet te folle,se kinne it
sels foar minder dwaan sizze se.
It hat altyd foar ús korps in moaie ynstruijer
west. Ik tink dat Concordia it wol 70 jier dien hat,
myn heit die it al , kin ik my noch goed betinke.
Us pleats yn de Lytse Gaastmar hat al dy jierren
tsjinne as opfangplak fan it papier sawol mei
it opheljen mar ek koene de minsken altyd it
papier bringe hjir op Wieldyk 16.
It wie altyd wol gesellich om mei-elkoar it
papier op te heljen earst mei molkbusse-karren
letter mei trekker en wein. Myn heit kocht it hûs
fan Gorrit van der Goot en dêr oan de efterkant
koe moai it âld papier yn. Wybe Elzinga wenne
oan de foarkant en op de súdkant wenne
Hindrik de Boer, it pleatske stiet der noch en is
no fan Mooyaart. It wie dêr tige gehoarich der
siet in houten skot tusken, noch letter kocht
heit de foarkant der ek noch by en doe kaam de
namme it Bearehok foarby, it stiet no noch op
de gevel.

Der is in protte tiid yn stutsen en dat alles foar
de ponge fan Concordia mar no soene we
sizze ek foar de duorsumheid. Soe der in stikje
Amazone-oerbosk stean bleaun wêze ?
En sa is der wer in stikje skiednis makke.
We binne as korps no de euro’s fan it âld
papier kwyt mar jimme kinne ús ek helpe
troch lid te wurden, donateur te wurden,
boeken te keapjen en te bringen op Wieldyk
16. Jimme stypje der mei ús prachtige
muzykferiening Concordia.
Yn 2021 bestiet Concordia 110 jier en dat is
unyk yn Fryslân /Nederlân, yn in doarp mei rom
300 minsken.
Ut namme fan Concordia tige tank oan elk dy’t
meiholpen hat en de âld papier-aksjes fan it
korps ta in grut sukses makke hawwe, yn al dy
jierren.
Lytse Gaastmar,
Rinze Zeilstra

We hiene noch gjin kontener der ‘t alles sa yn
koe en we moasten karton en kranten skiede,
oars krigen we der neat foar en dat waard jûns
faaks dien. Dat wie wol gesellich fansels, der
waard ek wolris in pilske dronken en der kamen
ek klachten fansels. Somtiden wie it ek efkes stil
as we wer ris in moai boekje fûnen.

Duorsumens... soe der in
stikje Amazone-oerbosk
stean bleaun wêze?
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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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En sa is der wer in stikje
skiednis makke...
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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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GEhAkT-TOMATENSAUS
MET zIlVERVlIESRIJST
EN SPERzIEbONEN

zout. Roer regelmatig.
7. Kook ondertussen de rijst volgens de
aanwijzingen op de verpakking.
8. Kook de sperziebonen 4 min. Giet af en spoel
onder koud stromend water.
9. Meng met de rucola en breng op smaak met
peper.
10. Serveer de gehakt-tomatensaus met de
zilvervliesrijst en sperziebonen.
Tip:
Lekker met wat fijngesneden selderij.
Tip:
Vervang voor een vega variant het gehakt door
bijvoorbeeld rulstukjes.

Hoofdgerecht
voor 4 personen,
kooktijd ± 25 minuten

En natuurlijk...
zijn alle ingrediënten in onze
DAGWINKEL te verkrijgen!
p
Wijnti
anse
ese: typische Italia
Tere Forti Sangiov
a
im
Eet smakelijk!
pr
k,
aa
sm
lle
vo
t heerlijke
wijn me
s
hakt-Tomatensau
passend bij het Ge
recept.

200 g winterpeen
2 tenen knoflook
1 middelgrote ui
2 el milde olijfolie
2 tl gemalen paprikapoeder mild
300 g mager rundergehakt
800 g tomatenblokjes in blik
100 ml kraanwater
300 g zilvervliesrijst
400 g diepvries gebroken sperziebonen
42½ g rucola

* GESPOT *

Bereiding
1. Schil de winterpeen en snijd in blokjes van
een ½ cm.
2. Snijd de knoflook fijn en snipper de ui.
3. Verhit de olie in een hapjespan en bak de
winterpeen, knoflook, ui en paprikapoeder 3
min. op middelhoog vuur.
4. Voeg het gehakt toe en bak in 3 min.
goudbruin en rul.
5. Voeg de tomatenblokjes en het water toe en
breng aan de kook. Zet het vuur laag en laat
15 min. zachtjes koken.
6. Breng op smaak met peper en eventueel
27
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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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Dit like my in moaie oplieding ta. Ik
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reparearjen
en meitsjen. Dit ha ik fan myn
W
DOU
heit. Us heit wie de smid fan de buert. Oft der

GAASTMARDER OM UTENS
SkRIUWT...
GOEIE!

I

Ik bin Douwe Foppe de Jong. Berne op 19 july
1968. Soan fan Jan en Boukje de Jong.
Ik bin opgroeid oan de Grûns wêr’t no
Maarten van den Biggelaar wennet.
Letter binne wy nei de pleats ferhuze.
It wie altyd in gesellige boel op ’e buert. In soad
neven en nichten yn deselde leeftiid.
Der wie altyd wol wat te dwaan op of om de
pleats, lykas de oanlis fan de Kaepwei en ek it
bouwen fan de lisboksstâl. Doe’t de dyk klear
wie, wie ik 6 jier en koe ik op ‘e fyts nei skoalle
yn ’e Gaastmar.

It wie net de langste dei
op skoalle: ik wie earder
thús as mem...
Earst 3 jier by master Sybesma, en doe 3 jier by
master Cramer. De earste skoaldei wit ik noch
goed. It wie net myn langste dei op skoalle.
Mem hat my die earste dei brocht. Ik hie der net
folle nocht oan om nei skoalle te gean. Dat ik
wie dy dei earder thús as mem. Ik ha my thús
gau ferstoppe ûnder it bêd. Master hat sein:
‘Moarn mar wer op nij besykje’. Dit kear slagge it
wol en ik ha myn skoaltiid goed folbrocht.
De middelbere skoalle ha ik yn Warkum folge.
De MAVO yn Warkum wie in moai lytse skoalle,
sa’n 200 learlingen. Mei 3 middeis yn ’e wike frij,
kofje drinke by pake en beppe oan de Aldewei:
dit wie in prachtige tiid. Wol altyd yn waar en
wyn mei de roeiboat oer nei Nijhuzum, dan in
ein troch it lân rinne nei de famylje Van Wieren.
Der stie de fyts yn ús autohok. Doe’t de dyk der
noch net wie rjochting de Gaastmar, stie de
auto fan ús dêr op Nijhuzum.
Nei de 4 jier MAVO gie ik nei de MTS yn Snits.
Werktuigboukunde dat wie de rjochting dy’t ik
folge.

wat stikken wie waard dit by ús yn it hok brocht
en heit koe it lang wer meitsje.
Nei de MTS ha ik noch de HTS folge yn Ljouwert.
Ek rjochting werktuigboukunde. Nei dizze
4 jier op de HTS moast ik as lêste lichting yn
militêre tsjinst. Sa ha ik in jier in de Johan Willem
Friso kazerne yn Assen sitten. Yn die tiid ha ik
ferkearing krigen mei Marijke de Boer, dy’t doe
yn Ljouwert wenne.
In myn skoalletiid (MTS/HTS) wurke ik sneons
en yn ’e fakânsjes by D. Kuipers yn Greonterp.
We wiene yn de wykeinen meast yn de
Gaastmar of Warkum te finen.
Nei myn militêre tsjinst fan in jier, ha ik in jier
wurke by Brouwers Stâlynrjochting yn Ljouwert.
Op de fyts nei it wurk, elke moarn dwers troch
Ljouwert. Ik wie dêr assistint-produksjelieder.
Doe kaam der in plakje frij by de firma D. Kuipers
as sjef wurkpleats. Minicus frege oft dit ek
wat foar my wie. Dit stie my wol oan, assistintproduksjelieder wie it dochs net hielendal.
De meganisaasje hie mear myn ynteresse. Ik
wurkje hjir noch altyd mei in protte nocht.
Marijke hat HBU-Ferplegende studearre in
Ljouwert. En nei har oplieding hat se wurke yn it
Ferpleechhús Parkhove yn Ljouwert.
Yn dy tiid, begjin 1994, ha we in stikje grûn
kocht yn Wolsum en dêr in hús op sette litten
troch Boubedriuw Leenstra, mei in soad eigen
wurk. We ha sels de kavel ophege, tegearre mei
de takomstige buorlju Tjeerd en Els Zijlstra.
Yn’e boufakfakânsje de kap fan it hús timmere
yn ’e loads fan de famylje Leenstra mei help fan
Eelco. Heit is ek in soad yn Wolsum west om te
helpen. Dit mocht heit
graach dwaan en hy
hat in soad wurk foar
ús fersetten.
Oktober 1994 binne
wy troud, de dei foar
de trouwerij hat
Marijke noch de spoumuorre leech helle. It
wie mar goed dat se
29
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wanten oan hie op de dei fan de brulloft.
Fan febrewaris 1995 ôf wenje we no mei in soad
nocht yn Wolsum. In gesellich lyts doarpke.
Oan ’e Grûns ha we ek altyd in soad mei
allegearre soarten
boatsjes oan it
farren west. Der
gie net in dei
foarby of we wiene
wol efkes op it
wetter. It silen yn
lytse boatsjes en
catamarans giet
net sa maklik
mear oft je in
eintsje fierder fan
it wetter ôf wenje. Jûns efkes sile wie der net
mear by. Dit silen miste ik dochs wol. Wy ha doe
in kajútsylboat kocht fan de famylje Brundel.
Mei dizze kajútsylboat fan in goeie 8 meter,
ha we moaie tochten makke troch Fryslân en
op en rûn de Iselmar en it Waad. Noch hieltyd
binne we op it wetter te finen. No farre we
mei de Friendship 33 yn ’e fakânsjes nei Teksel,
Skylge en Seelân. Ek binne we 2 jier ferlyn nei
de Dútske Waadeilannen west.
Yn 1998 is Arjan berne en ein
1999 Rianne.
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De beide bern giene yn Blauhús op skoalle.
Earst noch oer de drokke dyk en doe gelokkich
al gau oer it nije fytspaad fan Nijlân-Blauhús.
Yn Blauhús is der in soad te rêden: it Túnfeest,
de Blauhúster Merke, karnaval ensfh.
En ek it sporten lykas fuotbaljen, follybaljen,
badminton dat wy en de berne folop dogge.
It keatsen wurdt dien by ús foar de doar yn
Wolsum. In prachtich smûk keatsfjild. Yn ‘e
simmer is dit in aardige sport om te dwaan.
Yn 2007 moast der jild komme foar de
restauraasje fan
de tsjerke in
Blauhús.
As sponsoraksje
ha wy mei 14
man/frou de
heale maraton
fan Skylge
draafd. Fan út
dizze aksje is der
in draafgroep
ûntstien,
De Joksels.
Sûnt die tiid
binne we oan
it hurdrinnen
sawol op ’e dyk
as troch de bosken (trails).
In 2008 is der wer in fanfare yn
Blauhús oprjochte, Fanfare Blauhús.
Ik ha doe ek wer de tried oppakt. Ik
spylje op eufoanium, dit ha ik earder
ek spile by Concordia. Mei inoar
muzyk meitsje fyn ik altyd noch
moai.
Douwe Foppe de Jong
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IT ûNTSTEAN FAN DE kAEPWEI: 1973

E

Elkenien jonger as 50 jier hat net bewust
meimakke dat dizze dyk der- net -wie.

Eartiids wie der allinne in paad troch it lân. Yn ’e
simmer koe men op ‘e fyts mei planken oer de
feart en winters wie it in oere rinnen. Men kaam
by de Zeilstra’s, no Rinze en Sjoukje, op ‘e dyk.
Sneins wiene de saneamde tsjerkeboatsjes it
ferfier.

Se binne earder op ’e
moanne dan oft wy in
dyk hawwe...

Letter komt it asfalt.
De tiid fan de molkboat is foarby.
De molkbussen stean no oan ‘e dyk.

No is it simmerdeis soms drok op ‘e Kaepwei en
yn dizze 47 jier is der hiel wat feroare.
De bewenners fan dizze dyk moasten 30 jier
lang in aardich bedrach per jier betelje foar it
oanlizzen fan de dyk mar dat hie elkenien der
graach foar oer.
Boukje de Jong-Renema

Yn novimber 1973 is de oanlis fan de Kaepwei
útein setten. Der is in lange tiid oan foarôf gien.
Myn skoanheit is eartiids der al mei dwaande
west en syn útspraak: ‘Se binne earder op ’e
moanne dan oft wy in dyk hawwe’, is histoarysk.
Der wie oars gjin kâns as mei in frijwillige
ruilferkaveling en dat hâldt hiel wat yn. Elkenien
moat der mei yn stimme. Kromhout(Yngenieurs
Buro Oranjewâld), Jensma (gemeente ), myn
broer Gerrit Renema en myn man (Jan Foppe de
Jong) sieten u.o. yn in kommisje fan foarwurk.
Der is hiel wat oerlis west en der binne in soad
gearkomsten oan foarôf gien.
Yn septimber 1973 skriuw ik yn myn oantekens:
‘De ruilferkaveling yn ‘e krante mei as doel:
oanbesteging’. Wer in stap fierder.
Oktober 1973: De dyk is oanbestege foar
fl. 596.500,- Noch aardich ûnder de begrutting
wat gjinien tocht hie.

In part fan de publikaasje oanbesteging fan de
ruilfekaveling 4 septimber 1973 LC

Novimber 1973: It foarwurk oan ‘e dyk set út ein.
Fanwegen de reidpôlen yn dizze kontreien
moast de dyk op in oare wize oanlein wurde. De
grutte kraan graaft earst it trajekt út ta it sân en
hellet dan mei grutte buizen sân út de Sânmar.
Oantekens: novimber 1973: It giet as ’t slydjaget.
Se binne al healwei nei B. van der Meer.
26 maart 1974: It spuitsjen fan sân yn ‘e dyk is
no klear.
7 april1974: De auto fan Nijhuzum (oer Blauhûs)
nei hûs helle. De dyk kin brûkt wurde.
Sân ’ut ’e Sânmar wurdt opspuite.
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WURkGROEP ’OER DE GAASTMAR’

lees het nieuw toegevoegde verhaal op de
website www.degaastmar.nl

U

Uit het archief van Wypke Attema hebben we
een aandenken van zijn pake Douwe Osinga,
geboren in 1895 in de Lytse Gaastmar. Hij
heeft de herinneringen uit zijn jonge jaren
van 1903 -1905 in De Gaastmar op papier
gezet.

7 april 1974 - It sân leit der no yn. De auto fan Nijhuzum
(oer Blauhús) foar it earst thúshelle. De bern sjogge nei
de kraan dy ’t fuortsakke wie en is en der no wer úthelle
wurdt.

It asfalt komt der yn: moai om te sjen!

Mei inoar in pilske drinke. Us Douwe as lyts jonkje fan 5 jier,
mei wyt hier, tredde fan rjochts.

Zijn ouders, Arjen Osinga en Hiltje de Vries,
boerden op de boerderij van Ynte Tijsma in de
Lytse Gaastmar (de boerderij waar nu Jelle en
Jetty Zeilstra wonen, Wieldyk 14). Douwe Osinga
schrijft zijn herinneringen op in 1982. Hij vertelt
dat de boerderij in 1899 afgebroken is, omdat
het een oude, gammele boerderij was en er een
grotere, nieuwe boerderij gebouwd is. Er waren
in die tijd veel oude, kleine huizen in de Lytse
Gaastmar, de mensen in de Grutte Gaastmar
noemden de Lytse Gaastmar daarom wel ‘de
Lytse Gribus’. De boerderij van Jan Sieks Attema
(nu Rinze en Sjoukje Zeilstra, Wieldyk 16) is 6
jaar later ook afgebroken en herbouwd.
De weg naar Oudega W. was er nog niet, net
zoals de weg naar de Grutte Gaastmar. Naar
school moesten de kinderen door het land: 9
hekken, 1 draai, 4 x een plank over de sloot, nog
2 hekken en dan waren ze op de weg van Heeg
– Gaastmeer. In de herfst en de winter was het
land nat en drassig en wanneer het polderwater
hoog stond, mochten ze over de polderdijk
van de Bratte of de Terp. Er waren in die tijd 31
kinderen, allen uit de Lytse Gaastmar, die naar
school gingen.
Nieuwsgierig
geworden naar
het verhaal van
Douwe Osinga?
Lees het op...
www.
degaastmar.nl

De molkboat is ferline tiid.
De molkebussen stean no oan ’e dyk.
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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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Meer dan ’lokaal’...

’EEN STEENTJE’ bIJGEDRAGEN!

V

Verbouw ’It Lokaal’ een tussenstand
in een paar stappen...
[Klaas Brouwer & Willem WB: meer foto’s via www.pkn-gaastmeer.nl]

September 2020: start werkzaamheden,
verhuizing
inventaris ging
erg vlot, alles
er uit gezocht
naar eventuele
’verborgen
schat’ maar niks
gevonden, dus
geen pot met goud of zoiets.
Sloopwerk: aanleg leidingwerk in lege
bouwput, gasleiding naar kerk vernieuwd en
toen gelijk ook maar de waterleiding naar kerk
en mantelbuis voor een verbinding van internet
en geluid met kerk. Veel graaf- en straterswerk.
Verder slopen, ingang hal ruimer gemaakt.
Dit alles onder deskundige aanvoering van
Harm J. Zeilstra en Klaas Brouwer, bijgestaan
door vele deskundige en ’handige’ vrijwilligers.
Oktober en november: zand in bouwput,
folie en schuimbeton aanbrengen, opbouw
binnenwanden, veel Yme/Jantje-en-Feikewerk! Aanleg elektra en waterleiding, isoleren
en aanbrengen gipsplaten. Overleg met
interieurcommissie over afmeting, kleur en
werkblad keuken.
December: Vier ’Klazen’, 1x Gerlof en Willem:
aanbrengen vloerverwarming. Plaatsing nieuwe
kunststofkozijnen. De afwerkvloer word gestort.
Blij met: fantastische bijdrage door vele
vrijwilligers!
Wordt vervolgd!

GElDWERVINGSACTIE

voor de inrichting: een groot succes!
Ondertussen liep er in oktober, november
en december een geldwervingsactie voor de
inrichting van ’It Lokaal’. Binnen drie maanden
kwam het geweldige bedrag van € 8080,binnen! Daaruit bleek dat vele mensen het
initiatief steunen om van dit ’lokaal’ weer
een prachtige, fris ogende ontmoetingsplek
voor heel het dorp te maken! Voor de
interieurcommissie een fijne stimulans om er
echt wat van te maken!
Namens het College van Kerkrentmeesters:
hartelijk dank voor uw gulle giften!
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VOOR SLECHTS
€ 30,-PER JAAR
HAD HIER UW
ADVERTENTIE
HALF A-4
KUNNEN
STAAN!
meer informatie: praatmar@degaastmar.nl

* OPROEP *
WORD

hAVENMEESTER
M/V
IN GAASTMEER

VOOR Sl
EChTS

€ 17,50
PER JAA
R

hAD hIER
UW aDVE
RTENT

1/4 PAGI
NA(!)
kUNNEN
STAAN!

voor meer
informatie
praatmar@
:
degaastm
ar.nl
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Wil je je tijd in vrijheid en nuttig besteden?
Kom Maurits en Gerard dan aflossen
tijdens het vaarseizoen.
Zo kan je samen met hen om de beurt de
bezoekers die Gaastmeer via het water
aandoen gastvrij ontvangen, hen helpen
indien nodig en genieten van de prachtige
plek midden in het Friese Merengebied.
Vereniging Dorpsbelangen Gaastmeer is op
zoek naar een vrijwillige havenmeester voor
het komend seizoen (april tot september).
Lijkt je dit wat?
Neem dan contact op met Jeltje Leenstra:
dorpsbelangen@degaastmar.nl
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VERbOUW EN UITbREIDING D’AlD hERbERCh

H

Het zal velen niet ontgaan zijn dat er behalve
de verbouw van het lokaal bij de kerk nog een
groot verbouwingsproject plaatsvindt.
[info Welzijns-Stichting]
De aanleiding hiertoe is het bij de tijd houden
van één van de ‘gouden plakjes’ die Gaastmeer
rijk is. In het verleden zijn ook al aanpassingen
gedaan, maar het interieur veranderde weinig.
Om het aantrekkelijk te houden voor bezoeker
en uitbater is besloten tot een grotere ingreep.
We zijn nu eigenlijk al een jaar bezig. Omdat
we dit niet zelf kunnen, hebben we de hulp
ingeroepen van J.O.N.G architecten uit Lemmer.
Er is overleg geweest met architect, bestuur
van Stichting Us Doarpshûs en Bernou de Jong
en natuurlijk ook binnen het bestuur van de
Welzijns-stichting Gaastmeer als eigenaar van
het pand. Soms fysiek maar ook digitaal.
Na vele voorbereidingen, schetsen, offertes,
sondering, asbestonderzoek, inmetingen
wordt dan in september de aanvraag
voor een omgevingsvergunning naar de
gemeente verstuurd. Ook worden aannemers
aangeschreven om in te schrijven op dit project.
Het is al halverwege november als de
vergunning binnen is.
Het werk wordt gegund aan Agricola Bouw bv
in Warns. Daarna gaat het snel, en dat willen we
ook graag want het doel is om als het seizoen
weer begint, weer open te kunnen.

voor opslag van terraszaken, in het kantoortje
komt een kleine (eet-/vergader-)kamer. Verder
worden ook zaken als isolatie, verwarming,
verlichting en ventilatie meegenomen.
De estriken op de vloer komen niet terug,
daarvoor in de plaats komt een houten vloer.
In dit gehele traject is er overleg geweest
met Stichting Us Doarpshûs als huurder van
het pand. D’ Ald Herberch was een mooie
inkomstenbron voor het reilen en zeilen van
het dorpshuis. Met deze investering die door
de Welzijns-Stichting wordt betaald, zou
een fikse huurverhoging volgen wat door
Stichting Us Doarpshûs als niet haalbaar voor
haar exploitatie wordt geacht. Daarom is er
in goed overleg besloten deze constructie te
beëindigen en zal de Welzijns-Stichting nu zelf
als verhuurder optreden. Er wordt nog naar
een oplossing gezocht voor deze te missen
inkomsten.

Tegenvallers zijn er natuurlijk ook, helaas.
De vloer van het restaurant bleek bij de opname
van de watermeterstand niet meer te rusten op
zijn fundering en er is besloten die dus ook te
vervangen.
Wat gaat er allemaal gebeuren?
De ingang Munkedyk zal anders worden, de
trap naar de bovenverdieping wordt verplaatst,
de toegang naar de toiletten wordt i.v.m.
looproutes naar de keuken ook verplaatst, de
keuken wordt vergroot ( er wordt nl. 1,5 meter
achter aangebouwd ), er is dan ook meer
ruimte voor de ‘koude keuken’, er komt ruimte

Zoals gezegd is het streven om met de
Pasen weer open te zijn. Het wordt een hele
inspanning om dat voor elkaar te krijgen. In de
volgende Praatmar is er meer zicht op.
Namens Welzijns-Stichting, Willem van Berkum
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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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Ingezonden mededeling.

gemeente. Of bel ons: Clionn Partisipaasje 06
hUlP OF zORG NODIG? WAChT NIET 3657 1893 of kijk op de website www.clionn.nl.
TE lANG EN VRAAG EERST ADVIES! Meer informatie vindt u ook op de website van
de overheid www.clientondersteuning.co.nl

K

’Kun je koken?’ vraagt de mevrouw van de
gemeente. ’Ja’, antwoordt Wim, die een licht
verstandelijke beperking heeft en daarom
begeleiding krijgt. Wim bedoelt dat hij een
ei kan bakken, maar krijgt hij door zijn ’ja’ nu
minder persoonlijke begeleiding toegekend?
Klaske is 78 jaar en wil wel 100 worden. ’Grapje,
hoor’, zegt ze dan. Ze is helder van geest, maar
haar lichaam wil niet meer zo meewerken. Haar
man, Durk, 81 jaar, vergeet steeds vaker de
meest eenvoudige dingen. Een mooi plekje in
een verzorgingshuis in de stad spreekt Klaske
best wel aan. Maar de regering wil dat ouderen
langer thuis blijven wonen..
Baukje en Kees hebben twee kinderen. Dochter
Jitske van 14 en een 12-jarige zoon, Peter, die
een progressieve spierziekte heeft. Hij heeft een
PGB (persoonsgebonden budget), waarmee de
ouders zorg en begeleiding inkopen. Baukje
geeft Peter thuis heel veel zorg en begeleiding,
waarvoor ze haar parttime baantje heeft
opgezegd. Kees heeft een fulltime baan, maar
draagt thuis ’s-avonds en in de weekenden zijn
steentje bij. Baukje en Kees willen meer zorg en
ondersteuning voor Peter.
Herkenbaar? Maakt u zich ook zorgen over uw
huidige situatie of over uw toekomst? Weet u
waar u moet zijn als u hulp of zorg nodig heeft?
De eerste stap: vraag advies over de
mogelijkheden!
Misschien zijn er oplossingen waar u nog niet
aan dacht en hoeft er nog niet een ’vreemde’
over de vloer te komen. Misschien heeft u al
hulp gevraagd, maar moet u lang wachten of
moet u ingewikkelde formulieren invullen.
Of misschien wilt u gewoon eerst informatie?
Iedereen in Nederland heeft recht op gratis hulp
van een onafhankelijke cliëntondersteuner.
Dit is iemand die er 100% voor u is en die samen
met u op zoek gaat naar de beste oplossing.
Voor álle vragen en voor iedereen!
Lokale aanbieders staan vermeld op de website
van de gemeente. Geen computer of u kunt
het niet vinden? Vraag de telefoniste bij de

Nita de Jong
Stichting Clionn Partisipaasje
Al vijf jaar een betrouwbare gids
Onafhankelijke cliëntondersteuning
Noord- Nederland
06 3657 1893

CROWDFUNDINGSCAMPAGNE
[Ingezonden]

Beste mensen,
We doen een crowdfundingscampagne
voor de TV film over de boerderij van de
familie Visser op Aldwar Pleats in Gaastmeer
Friesland.
Het gaat over productiedwang en
duurzaamheid; Piet Visser en familie beheren
natuurlanderijen rond het Heegermeer, en
Piet is actief met de vogelwacht SúdwestFryslân. De film zal in premiere gaan in
Gaastmeer.
Uiteraard kunnen we aandacht aan jullie merk
of logo .besteden.
Al heel lang maak ik films voor TV en
bioscoop.
Ik bereid een film voor ’Toekomst van de
Boerderij’ over de familie Visser en hun Hoeve
’Aldwar Pleats’ te Gaastmeer Friesland.
Ik heb de boer leren kennen via het zeilen.
Daarna logeerden we bij de boer en gingen
onze ogen open: boerderij Aldwar Pleats,
tussen productiedwang en duurzaamheid;
een film waard. Doe je mee en kom daarna
kijken. In Gaastmeer of elders in Friesland,
en ga mee in gesprek met de boer.
Bekijk de trailer bij Voordekunst.nl, daar kun
je ook doneren: https://www.voordekunst.
nl/projecten/11452-toekomst-van-deboerderij-1
Dank voor de aandacht en de eventuele
donatie, je krijgt er wat voor terug!
Hartelijke groet en fijne feestdagen
Filmwerk Remy Vlek
Kadoelenweg 372
1035 NT Amsterdam, The Netherlands
T +31 20 6334420 of M +31 06 51197723
http://www.filmwerk-remyvlek@0nline.nl/
www.filmwerk-remyvlek.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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DE PASTOR SChRIJFT…

E

Elk jaar wordt het feest van Driekoningen
waarmee de kerstperiode wordt afgesloten
op 6 januari gevierd. Dit jaar is dit ook de
datum waarop het eerste coronavaccin
in Nederland werd toegediend aan een
zorgmedewerkster.
Het is te hopen dat over niet al te lange tijd
zoveel mensen beschermd zijn tegen het virus
dat we de anderhalve meter samenleving
voorgoed achter ons kunnen laten.
Veel mensen hebben zich het afgelopen jaar af
en toe of langdurig alleen en onbehaaglijk
gevoeld in hun eigen leefomgeving.
Als dorpsgenoten hebben we elkaar
zo veel mogelijk ondersteund en
stonden we voor elkaar klaar waar
dat kon.

37ste jiergong nûmer 1 | jannewaris 2021

voorletters van de namen die de drie koningen
in de traditie hebben gekregen: Casper,
Melchior en Balthasar. De letters staan ook voor
de Latijnse zegenwens ’Christus Mansionem
Benedicat’ wat ’Moge Christus dit huis zegene’
betekent. Op veel plaatsen elders in de wereld
gaan kinderen op 6 januari langs de deuren en
schrijven ze deze zegenwens voor het nieuwe
jaar op de deurposten.
Het afgelopen jaar werden we herhaaldelijk
opgeroepen om thuis te blijven en ook op
dit moment is dat nog de veiligste plek om te
vertoeven, wat het virus betreft.
We wensten elkaar de afgelopen dagen met
regelmaat ’folle lok en seine’ toe. Dat die zegen
ons vergezelt dit jaar, waar we ook gaan of staan
en dat we ons gedragen weten door liefdevolle
engelen.
Met een vriendelijke groet,
Pastor Ludwine Andel-van Hoeven
ludwinevanhoeven@gmail.com
T. 06-41833319

Heel mooi was het om te zien hoe
velen in de tijd voor kerst aan de
oproep gehoor gaven om engeltjes
te maken. Ze hingen in de prachtig
versierde kerk en daarna werden ze
met vreugde ontvangen bij veel mensen
thuis. Engelen verspreiden licht, ze zijn de
boodschappers van goed nieuws en geven ons
een gevoel van bescherming en veiligheid.
Misschien heeft u tijdens een vakantie in
Duitsland of elders in Europa wel eens een
jaartal en de letters C + M + B boven een
voordeur zien staan. Deze verwijzen naar de
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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
42

De Gaastmar, doarpskrante ‘De Praatmar’

37ste jiergong nûmer 1 | jannewaris 2021

SkOAllENIJS

H

Dit is een bijdrage van groep 4b/5 van Klaver
Je mocht zelf bedenken voor wie. Het was leuk,
Fjouwer! De kinderen zaten allen in de
grappig en gezellig. Het was in klaslokaal groep
redactie, ze hebben een foto gekregen en
7 en 8 van Klaver Fjouwer.
hierbij een verhaal verzonnen.
Mirthe Veenstra & Vayinda Jagersma
De afgelopen periode hebben we gewerkt aan
verschillende thema’s op school, namelijk:
herfst (waarbij we veel geleerd hebben
over de natuur), Sint Maarten (waarbij
we geleerd hebben over de verschillende
geloofsstromingen) en Sinterklaas & Techniek
(waarbij we veel technische opdrachten
hebben gedaan).
De verhalen en foto’s geven een klein inkijkje
van wat er achter de deuren en ramen gebeurd
van Klaver Fjouwer.
Oudega – De kinderen uit groep 7 en 8 kwamen
Groeten,
een stukje presenteren over paddenstoelen en
Meester Hans, juf Esther
het was wel een beetje saai. Wij hebben er naar
& de leerlingen van groep 4b/5
geluisterd.
Marije Kramer & Lisanne Stegenga

Oudega – Wessel en Lisanne hebben een
Oudega – We maakten een peperkoekman. Hier bijenraat, want er was een imker in de klas. Wij
zie je Welmoed, Vayinda, Femke en Doutzen. We vonden het leuk om aan de bijenraat te ruiken en
maken ze voor je opa, oma of vader en moeder. we hebben veel geleerd over bijen.
Tiemen Roukema & Wessel de Jong
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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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Oudega – Voor het thema herfst moesten we het
hart controleren, omdat we het ander bij de
bomen gingen doen, maar we konden het niet
doen omdat het een vies weertje was. Dit zijn
Hylke en Bram. Wij vonden het super de puber
leuk!
Kirsten Margriet Schotanus & Welmoed Aaltsje
Altena

Oudega – We hebben veel geleerd over techniek!
En het was heel leuk. Dit zijn Hilbrand, Vayinda,
Kirsten en Ygram. Ze zijn een radio aan het
demonteren.
Siebrig Klaske Kramer & Bram van der Meulen

Oudega – We deden mee aan de schoenendozenactie. Thuis gingen we de schoenendozen
versieren en de schoendoos vullen. Voor
een jongen of een meisje. Ik heb voor een
meisje gemaakt die 8 jaar is. Wat ik erin heb
gedaan: Knuffel, tandpasta en tandenborstel,
schrijfpotloden, gum, schriften en een etui en
nog veel meer. De dozen gaan naar verre landen.
Een kind krijgt hem daar die is er heel blij mee!
Yva Hoekstra & Juf Thea Deinum

Oudega – We hebben met groep 4b / 5 een
ballonwagentje gemaakt. Hier zie je Yva die haar
wagentje test. We vonden het leuk en het thema
was Techniek en Sinterklaas. Later gingen we
nog demonteren en hebben we met techniek
lego gewerkt. We hebben het ballonwagentje
gecontroleerd. We hebben zelf ook een gemaakt.
Hylke was ziek die van Ygram deed het goed.
Ygram Ykema & Hylke Hoogterp

Oudega – Het was Nationaal Schoolontbijt. We
waren met zijn allen aan het ontbijten. En Jelle,
Wessel en Hilbrand waren een eitje aan het
pellen met elkaar. Het was erg gezellig en der
was heel veel lekker eten, zoals: kaas, broodjes,
brood en cracker, hagelslag, pindakaas, melk,
water thee.
Nynke Zeilstra & Julia Schreuder
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EN NU...
IS GROEP 6 VAN
klAVER FJOUWER
AAN DE bEURT!

W

We zijn ontzettend druk geweest de afgelopen
periode. Als u dit leest is het alweer januari.
Wij hebben dit in december voor u geschreven.
U zult iets lezen over verschillende thema’s
waar we over gewerkt hebben. Ook zult u iets
lezen over de Grej of the day. En natuurlijk
Oudega – We hadden een workshop op school sluiten we af met fijne woorden voor dit
Klaver Fjouwer. We gingen een huisje maken. nieuwe jaar. Veel leesplezier!
Het dak moesten we alleen zagen. Op de foto zie
je Rink de Haas en Seppe van Solkema en Bram Thema Godsdiensten
Roukema. Je kan een puntdak en een klokgevel We hebben in de periode voor de feestdagen
en je kan een trapgevel doen. Ik had een puntdak. gewerkt aan het thema Godsdiensten. De
kinderen hebben de vijf wereldgodsdiensten
Hilbrand had iets anders gedaan met spijkers.
Aiso Pierius Watze Hoekstra & Hilbrand Wijnia onderzocht en er werden lessen over gegeven.

Oudega – Hier zie je onze hele groep. Ze hebben
hun lichten aan en ze hebben lampionnen
gemaakt. Waarom hebben ze het gemaakt,
omdat we Sint Maarten wilden vieren. Jelle heeft
een vos gemaakt en Walter een trekker.
Jelle Scholten & Walter Woudstra

Er zijn verschillende godsdiensten, bijvoorbeeld
Islam, Jodendom, Boeddhisme, Christendom
en Hindoeïsme. Deze godsdiensten hebben
we onderzocht. En daarna mochten we ze
presenteren aan elkaar. Aan het einde van
het thema hebben we een Kahoot (een soort
quiz op de computer) met allemaal vragen per
verschillende godsdienst gedaan.
(Devan de Jong en Christa Mulder)
Grej of the day
Grej betekent ’ding’. Dus ’ding van de dag’. De
kinderen worden naar huis gestuurd met een
lastige raadsel die ze thuis moeten opzoeken. De
dag daarna op school kunnen ze het antwoord
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geven en krijgen ze hier een klein lesje over. Vaak
zijn dit actuele of interessante onderwerpen die
met het thema te maken hebben.
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surprises doen en kwam Sinterklaas in onze klas
en we kregen het spel Lama en toen gingen we
met de surprises spelen.
(Anke Hoekstra en Lisanne Schreuder)
Thema kerst
De laatste weken van het schooljaar werkten we
aan het thema kerst. De kinderen hebben deze
verhalen geschreven op de dag dat het bekend
werd dat de scholen weer dicht gingen. We
leefden er met zijn allen naartoe, het moment om
samen kerst te vieren. Toch hebben we ondanks
de maatregelen wel de nodige lichtjes kunnen
maken, muziek met elkaar gemaakt en gevierd.

Om de dag krijgen we een raadsel van de juf
en dat raadsel schrijven we op in ons Grej of
the day boekje. In dat boekje kun je het raadsel
opschrijven, zodat je het niet vergeet. Daarna
mag je het boekje mee naar huis nemen en
proberen het raadsel op te lossen. De volgende
ochtend krijgen we een klein lesje over het
raadsel en mogen we ons antwoord tegen de juf
zeggen. Het raadsel wat wij het leukste vonden
was het raadsel van de Tony Chocoloney, want
toen konden we ontdekken hoe chocolade
wordt gemaakt en dat het zo oneerlijk verdeeld
is.
(Indira Jagersma en Doutzen Renema)

We hebben op school een musical. Wij gaan
liedjes spelen met drumstokjes op pannen.
We hebben een kerstdiner. Daar hebben we
placemats en potjes met lichtjes voor gemaakt.
Ook hebben we snowglobes gemaakt met alle
bovenbouwgroepen.
(Wâte Posthuma en Steven Boschma)

Thema Sinterklaas
Ook de goedheiligman was dit jaar weer in het
land en heeft Oudega niet overgeslagen. Groep
6 heeft hun best gedaan om de Sint te helpen Kerstviering
door voor elkaar een prachtige creatieve surprise De kerstviering was anders dit jaar.
te maken.
Niet op 17 december ’s avonds, met elkaar dineren
en daarna de musical, maar op 15 december werd
de generale repetitie omgetoverd tot het echte
kerstfeest. De kinderen wisten hier een prachtige
viering van te maken. Onderstaand verhaaltje is
geschreven, voordat de nieuwe maatregelen
bekend waren.

We kwamen op school en toen gingen we
Sinterklaas vieren op het lesplein. Hij kwam
aan met de helikopter en de pieten gingen
veel snoepgoed gooien en toen gingen we de

Op 17 december hebben wij een kerstviering.
Op school gaan we dan eten. We doen onze
kerstkleding aan. We nemen bord, beker en
bestek mee. En dan hebben wij een lekker diner.
Na het diner gaan we naar het lesplein. En heeft
groep 7 en 8 een kerstmusical en wij gaan dan
liedjes zingen en muziek maken.
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PJUTTEbOARTERSPlAk

’DE JOOPYkJES’

(Michiel Osinga en Nelly Regeling)

I

Wensen
Wij als Klaver Fjouwer groep 6 wensen u allen het
allerbeste toe!
Wij hopen dat Corona snel weer weg gaat. En
dat we elkaar snel weer kunnen knuffelen. En
wij vonden het stom dat we niet naar school
mochten. Maar in 2021 gaat Corona hopelijk wel
weer weg.
(Evert Osinga en Jette Baarda)
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In nij jier, hooplik in better jier as it lêste, wat
wy dochs wol, troch de Corona, net it bêste
jier fine sille!

Mar wy begjinne mei goeie moed en ús earste
Puk-tema sil wêze: ‘Ik en mijn familie’, hoe en wat,
dat krije de âlders wol wer oer de mail te sjen.
It is no (as ik dit stikje skriuw) 6 desimber,
Sinteklaas is no ek wer nei Spanje mei syn Piten.
Mar wat wie it in feest foar de bern. Sinteklaas
kaam net mei de boat mar mei in helicopter
oan by ús skoalle, wy koene it lûd hearre. En om
09:15 oere kaam hy mei syn Piten yn ús groep, De
Joopykjes. De bern hiene prachtige klean oan of
petsjes op en mochten allegearre by Sinteklaas
komme foar in kadootsje, in pear pjutten songen
in ferske en fansels diene wy in spultsje mei de
nep-pakjes en de lears.

De Gaastmar, doarpskrante ‘De Praatmar’
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De lêste 2 wiken stean yn it teken fan Kryst,
krystbeam fersiere en mei de bern meitsje wy
stjerren en in klokje.

Oant no ta witte wy dat der ien nije pjut komt
op de woansdei: Ruurd de Groot. Wolkom by De
Joopykjes.

Mar wy moatte ek wer ôfskie nimme fan 3 bern:
Amaris Hoekstra
4 jier 10 desimber
Dycke de Jong
4 jier 2 jannewaris
Jacob Kraak
4 jier 5 jannewaris

By dit berjocht wol ik in oprop dwaan, oan de
ynwenners fan Aldegea en omkriten.
Witte of hawwe jo in berntsje dat no 2 of hast
2 jier is en jim tinke oan ús pjutteboartersplak,
kom mar gerêst lâns foar ynformaasje. Wy binne
iepen op tiisdei, woansdei en tongersdei fan
08:30 oant 12:30 oere.
Jimme kinne de bern net mear by ús opjaan, mar
dit moat by de Stichting Kinderopvang Friesland.
Ek hjir jouwe wy graach advys oer.

Sy binne alle trije al 4 jier wurden en sille wer ien
doar fierder gean, dat neamme se no groep 0, oant
de simmerfakânsje en
dan nei groep 1. Wy
sizze noch ien kear,
fan herte lokwinske
en in moaie skoaltiid
tawinske!
Sil Westerhoff sil
8 febrewaris 4 jier
wurde fansels ek
lokwinske Sil en in
moaie skoaltiid op
Klaver Fjouwer.

Ta beslút de fakânsjes foar dit skoaljier
2020-2021:
Krystfakânsje
19 des. oant 3 jannewaris
Foarjiersfakânsje
20-28 febrewaris
Maaiefakânsje
1-9 maaie
Simmerfakânsje
10 july oant 22 augustus.
Oant in oare kear,
de liedsters fan de Joopykjes.
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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

Anneke van Mourik

info@marsicht.frl

469393

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

Boermans & De Vries

info@bvuitvaartzorg.nl

06228 38 213

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

0653733199

St. 'Vrienden van Gaastmeer'

Harrie Kramer

harriekramer@planet.nl

0713620385

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

0627098830

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

0638394380

Ver. ‘Ondernemend Gaastmeer’

Sybren Renema (secr.)

info@ondernemendgaastmeer.nl

0631780849

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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www.aldherberch.nl
Munkedyk 46 | 8611 JR Gaastmeer
T 0515 46 96 56

De Gaastmar, doarpskrante ‘De Praatmar’

Bernou de Jong
T 06 27 04 74 31
daldherberch@outlook.com
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Kom maar op met de toekomst
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