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BOUWBEDRIJF 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
● 

ADVIES 
TEKENWERK  

BOUWAANVRAAG | NIEUWBOUW 
 RENOVATIE | PROJEKTBOUW 

GARAGES | BEDRIJFSGEBOUWEN 
SERRES | KELDERS  

LIGBOXSTALLEN 
INBRAAKPREVENTIE | ZONWERING 

POLYESTER GOTEN | KOZIJNEN  
● 

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

 
www.bouwbedrijfleenstra.nl 
info@bouwbedrijfleenstra.nl 
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ABONNEMENTEN 2021
! 10,- per jaar/exemplaar 
Een extra los exemplaar kost ! 2,50 
Abonnementenadministratie: Margriet Burgers

Per post binnenland:
! 30,- per jaar voor één jaargang of  
! 10,- als digitaal (post)abonnement buiten de regio

PENNINGMEESTER
Pie Zeilstra
Wieldyk 9
8611 JK Gaastmeer
Tel. 0515 - 469632

Bankrekening NL35 RABO 0326 1227 37  
t.n.v. De Praatmar

OPLAGE
205 stuks

OPMAAK
Willem Wendelaar Bonga

PRINTWERK
Pie Zeilstra

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

DE PRAATMAR
doarpskrante fan De Gaastmar | 37e jiergong nr. 2 |  maart 2021

Uiterste inleverdatum kopij voor het eerstvolgende nummer is vrijdag 7 mei 2021

* AGINDA *
*iedere woensdag 09:15-10:00 uur St. ‘Kwyk’: gezond bewegen, Sportplein bij het dorpshuis

vrijdag 19 maart 2021 (vroeg!) oud papier bij de weg

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

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

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

Advertentietarieven zwart-wit 2021
kwart A-4 ! 17,50
half A-4  ! 30,-
A-4  ! 45,-

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

* GEsPoT ** GEzochT *

Happy Stones!
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flitss.nl

360⁰

Opvallend effectief
 

Professionele fotografie en 
doordacht creatief werk.

Meedenken, adviseren, 
ontwerpen en uitvoeren.

fotografie & meer

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

Gecertificeerd Google Street View fotograaf

Qvideo
Turfdyk 20 | 8611 JH | Gaastmeer

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

 

wierda’s ambachtelijke slagerij 

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

   www.slagerijwierdaheeg.nl 

Harinxmastrjitte 61 
   8621 BK Heeg 
    0515 442282 

slagerijwierdaheeg@gmail.com w
IE

R
DA
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 OOK ACTIEF OP FACEBOOK

dORpsbElANg 

gAAstmEER

ActiEf Op fAcEbOOk!

www.

dEgAAstmAR.Nl

FoTo’s
Komme fan alle kanten mei tank oan de 

fotografen!

TsjERkEwEbsTEk?
www.pkn-gaastmeer.nl

met info over
kerk & dorp

INhoUD

ja juh!

nee jongu...
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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

hUIsARTsENPRAkTIjk hEEG
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 *

Ferhuzing 
Durkjan Broersma en Miranda Ekas binne yn 
jannewaris ferhuze fan Munkedyk 5 nei de 
Bouke de Vriesstrjitte 7 yn Aldegea.  
Se jouwe oan ús troch dat se 2 prachtige 
jierren yn ’e Gaastmar wenne ha en sizze 
elkenien dank derfoar!

* booMPlANTDAG *

Woensdag 17 maart Nationale Boomplantdag!

Wil jij ook een perenboompje planten in je eigen tuin? 

Kom dan woensdag 17 maart langs op Feandyk 4 

om een boompje op te halen.

Wel graag van te voren even bellen, dan staan we niet 

met zijn allen tegelijk op een kluitje.
Met groene groet,

Huub en Ester, Feandyk 4

06 52461395

* oPRoEP *
woRD 

hAvENMEEsTER
M/v

IN GAAsTMEER

Wil je je tijd in vrijheid en nuttig besteden? 
Kom Maurits en Gerard dan a!ossen 

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).
Tussen 18.00 uur en 20.00 uur en indien 
nodig in de ochtend tussen 8.00 uur en 9.00 
uur is één van de havenmeesters aanwezig.
Na 18.00 uur is havengeld verschuldigd. Dit 
kan bij voorkeur via pin betaald worden.
Lijkt je dit wat? 
Neem dan contact op met Jeltje Leenstra: 

dorpsbelangen@degaastmar.nl

* GEsPoT *

* GEsPoT *
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hoveniersbedrijf
w. hoekstra

tuinaanleg en -onderhoud
sierbestratingen
takken versnipperen
boomverzorging

de wearen 20
8614 ae oudega swf

mobiel 06 31 58 44 28
hovenierhoekstra@hotmail.com

brood van de warme bakker

 is lekker en gezond
probeer ook eens

onze andere producten zoals 

onze echte Friese oranjekoek

en ons heerlijke suikerbrood

dit alles en nog veel meer…

bij de echte warme bakker

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

GEZICHTSBEHANDELINGEN
HOTSTONE MASSAGE
HUIDVERBETERING
MAKE-UP

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

margreetmaaktmooi.nl
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REDAksjEPRAAT
MEEschRIjvEN? jA GRAAG!
De redactie ontvangt graag uw verhalen: : 
verslagen van noemenswaardige activiteiten 
zoals bijv. een hobby, een verbouwing, pake-
beppe 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!

* GEsPoT *

* GEsPoRT *

TARIEvEN
koPIëREN 2021

Speciaal voor verenigingen en bedrijven is 

er de mogelijkheid om te printen en/of  

kopiëren in het dorpshuis te Gaastmeer.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Pie Zeilstra, tel. 0515 - 46 96 32

Zwart enkelzijdig A4   ! 0,06

Zwart dubbelzijdig A4  ! 0,12

Zwart enkelzijdig A3   ! 0,12

Zwart dubbelzijdig A3  ! 0,24

Kleur enkelzijdig A4   ! 0,14

Kleur dubbelzijdig A4   ! 0,28

Kleur enkelzijdig A3   ! 0,28

Kleur dubbelzijdig A3   ! 0,56

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

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

kampeerartikelen | kaarten en boeken 
onderhoudsartikelen | touw 

 
 

Harinxmastraat 47-49 
8621 BK Heeg 

� 0515 44 25 35 | � 0515 44 24 74 
 

info@dejongwatersportheeg.nl 
www.dejongwatersportheeg.nl 

 

Jachtwerf 

‘De Poel’ 
houtwerk en reparatie 
ligplaatsen tot 6.50 m 

verhuur
boerderij-appartement 

! 
Ton en Hetty Brundel 

Langstrjitte 8 
8611 JN Gaastmeer 

T. 0515469732 
jachtwerfdepoel@outlook.com

De Jong

Heeg
privé & werkplaats
osingahuizen 2

0515 442515

schild
ers
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D
Nieuws van...

Dorpsbelangen
Binnen Dorpsbelangen 
vindt een bestuurswissel 
plaats, aftredend en niet 
herkiesbaar: 
sIEMEN TERPsTRA
Als nieuw bestuurslid te 
benoemen: 
lútzen Renema

Tegenkandidaten (met toestemming van de 
kandidaat) melden voor 30 maart 2021 a.s. bij 
de voorzitter Emmie Samidjono.
Of via: dorpsbelangen@degaastmar.nl 

Ook dit voorjaar kunnen we nog geen 
ledenvergadering houden i.v.m. corona.

Een uitgebreid verslag volgt in De Praatmar van 
mei 2021.

verder....
Als er ondernemers zijn die hun naam op een 
wegwijzerbordje willen hebben, graag een mail 
sturen naar: ponghalder@degaastmar.nl

 Groeten, secretaris Jeltje Leenstra.

Financieel overzicht De Praatmar 2020
Inkomsten Uitgaven
Abonnees  ! 1.790,00 RICOH, leasekosten copyprinter  ! 4.023,84 
Extra  ! 60,50 Extra gedraaid boven contract  ! 34,75 
Postabonnees  ! 655,00 Inkoop papier Hillebrand  ! 549,95 
Digitale abonnees  ! 70,00 Merenpost, extra en Dagwinkel  ! 294,51 
Extra losse verkoop  ! 25,50 Terugboekingen, cadeau, postzegels  ! 108,60 
Advertenties  ! 1.290,50 Bankkosten  ! 103,05 
Kopieerwerk  ! 1.543,38 
Rente  ! 0,30 
totaal  " 5.435,18 totaal  " 5.114,70 

Overzicht 01-01-2020 Overzicht 31-12-2020
Saldo spaarrekening  ! 3.003,46 Saldo spaarrekening  ! 3.003,76 
Saldo lopende rekening  ! 1.359,21 Saldo lopende rekening  ! 1.679,39 

Positief saldo over 2020  " -320,48 
totaal  ! 4.362,67 totaal  ! 4.362,67 

DE PRAATMAR IN cIjFERs
De uitgave van De Praatmar valt onder de 
verantwoordelijkheid van de Vereniging 
van Dorpsbelangen Gaastmeer. We 
kunnen ons #nancieel verslag in coronatijd 
niet rechtstreeks met u bespreken in de 
vergadering van Dorpsbelangen maar 
presenteren toch ons #nancieel verslag op 
onderstaande wijze. 

We eindigen 2020 met een positief saldo en 
voldoende reserve in kas. 
Hoewel: in 2021 volgt nog wel een #kse 
verrekening met de Fûgelwacht omdat er 
abusievelijk teveel in rekening is gebracht. 
Dat wordt rechtgezet en ook dan blijft er nog 
voldoende reserve over. Natuurlijk met dank 
aan onze abonnees en adverteerders!
Met dank aan Pie Zeilstra voor het verzorgen van 
dit verslag.
De #nanciën zijn gecontroleerd door Froukje 
Terpstra en zij heeft verder de #nanciën in orde 
bevonden.

Vragen en opmerkingen over dit verslag kunnen 
via Dorpsbelang aan ons worden doorgegeven.

Redactie De Praatmar.
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GRoEPsAccoMMoDATIE
cAMPING
APPARTEMENTEN
ElEkTRosloEPEN
Recreatiebedrijf 
‘Gouden Plakje’
Kaepwei 2, 
8611 JL Gaastmeer

Tel. 06-31780849
www.goudenplakje.nl

Gouden Plakje

RUsT, RUIMTE, wATER EN NATUUR
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IT hIMD
FAN IT lIIF!

M
Deze keer aan het woord, Robin Kampstra , hij 
woont sinds kort samen met Jildou Terpstra 
op de J.J. Hofstrjitte 21. Dit is zijn verhaal.

Wie ben ik?
Mijn naam is Robin Kampstra, ik ben 26 jaar 
jong en ik ben geboren en opgegroeid in 
Sneek. Daar ben ik opgegroeid samen met 
mijn ouders Frank en Marion en mijn oudere 
broer Danny. 

Mijn vader was werkzaam bij Van den Berg Bros 
Takeltechniek als planner. Dit heeft hij altijd 
met plezier mogen doen. Maar vanwege zijn 
gezondheid werkt mijn vader op dit moment 
niet meer. Mijn moeder had geen werk toen wij 
jong waren. Mijn moeder was altijd thuis voor 
mij en mijn broer. Een echte huismoeder. Nu 
werkt ze als huishoudelijke hulp bij Thuiszorg 
Patyna. 

Jeugd. 
Vroeger mochten we graag buiten spelen 
in Sneek. We hadden vaak een vast groepje 
waarmee we gingen vissen, voetballen en ook 
mochten we graag kattenkwaad uithalen. Er 
was altijd van alles te beleven in de stad.  
Ik heb op de Julianaschool gezeten in Sneek 
tot ik in groep 3 zat. Daarna ben ik naar het 
Speciaal Basisonderwijs gegaan op ‘De Klokslag’. 
Dit omdat ik moeite had met leren. Naast het 
moeilijk leren heb ik een mooie tijd gehad. 

Na mijn basisschool jaren ben ik naar de 
Bogerman gegaan, hier heb ik LWOO niveau 
gedaan, 4 jaar lang. In het 3e jaar leerde ik 
Joost kennen waardoor ik ook bevriend ben 
geworden met Sjoerd en zo ook mijn huidige 
vriendin Jildou heb leren kennen. 

Na de Bogerman ben ik naar Friese Poort 
gegaan in Sneek. Hier heb ik elektrotechniek 
niveau 2 gevolgd. Deze schooljaren waren erg 

zwaar voor mij. Ik zat 
vaker in de kantine of 
op het water te vissen 
dan dat ik in de les 
zat. Uiteindelijk heb 
ik  al mijn papieren 
gehaald en ben toen 

snel aan het werk gegaan. Ik was niet 
een jongen die in de schoolbanken thuishoorde 
maar op de werkvloer. Dit zagen ze op school 
ook.

Werk.
Na mijn schooljaren ben ik begonnen bij Van 
den Berg Bros Takeltechniek, waar mijn vader 
toen ook werkzaam was. Hier heb ik 7 maanden 
gewerkt. Dit was voor een project dat ze daar 
toen hadden. Nadat ik hiervoor gewerkt heb 
ben ik begonnen bij Jan de Vos als koerier. Dit 
heeft ongeveer een half jaar geduurd en toen 
ben ik aan het werk gegaan bij Derustit Holland 
in Heerenveen, hier doen wij werkzaamheden 
zoals slijpen, polijsten en beitsen. 

Na 4 jaar kreeg ik een kans om op een 
binnenvaartschip te gaan werken. Deze kans 
heb ik gepakt omdat ik van varen houd en dit 
mij een mooie kans leek. Dit bleek na een aantal 
maanden niet zo te zijn. Ik was van maandag 
t/m vrijdag avond van huis en moest vaak 
zondag avond alweer in de auto om naar het 

RobIN 
kAMPsTRA
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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!afvalkalender
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schip te gaan. Dit ging mij erg tegen staan en 
ik heb toen besloten dat ik toch liever aan wal 
wou werken. 
Mijn oude baas van Derustit Holland nam 
mij weer aan en heb ook een vast contract 
gekregen. Ik heb het hier meer naar mijn zin. 

Relatie. 
Ik heb nu bijna 5 jaar een relatie met Jildou. Ik 
heb haar leren kennen door haar broers Joost 
en Sjoerd. Ik kwam vaak bij hen thuis voor 
het vissen of voor een bakje ko$e. Na een 

jaar zoekend naar een huis 
wonen we nu samen hier in 
Gaastmeer op de J.J. Hofstrjitte. 
Hier wonen we samen met 
veel plezier. We verwachten in 
maart ons eerste kindje samen. 
Hier kijken we erg naar uit. 
Kan niet wachten om vader te 
worden. 

Hobby’s
Mijn hobby’s zijn sinds kleins af aan al vissen 
en varen. Ik stond als klein mannetje al aan de 
waterkant te vissen. Samen met mijn vader en 
vrienden. Dit doe ik nu nog steeds al te graag. 
Als ik vrij ben pak ik regelmatig even de boot 
en gooi dan ook een hengeltje uit. Ik heb ook 
tijden samen met Sjoerd wedstrijden gevist. 
Hiervoor moesten we soms vroeg uit bed en 
waren we hele dag onderweg. Maar hier haalde 
ik altijd veel plezier uit. 

Toekomst. 
Ik hoop in de 
toekomst nog steeds 
samen te zijn met 
Jildou en de kleine 
als gezin hier in 
Gaastmeer. Verder 
hoop ik dat ik veel 
bij mijn familie en 
vrienden mag zijn en 
dat ik mijn hobby’s 
kan blijven uitvoeren. 

De volgende ’Himd fan´t liif’-vragen gaan 
naar onze overbuurman Lorenzo Savino.

* GEsPoT *

11 februari 2021

* GEsPoT *
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Inleiding
Een van de opvallendste 
gebouwen in ons dorp is 
restaurant Yn ‘e Ielaek, naast 
de brug. Op dit moment 
(begin 2021) valt het vooral 
op, omdat het grondig 
verbouwd wordt. 

Het uiterlijk aan de straat- en de waterkant zal 
hopelijk niet veel veranderen, want daar zijn we 
in Gaastmeer aan gehecht. Dat geldt niet voor 
de achterkant en het kantoortje: de keuken 
wordt met ongeveer twee meter verlengd 
en het kantoortje wordt bij het restaurant 
getrokken. We zijn benieuwd en wachten af hoe 
het er uit gaat zien.

Nu er zo de aandacht 
op gericht wordt, is het 
wel aardig om eens 
in de geschiedenis 
van dit oude pand te 
duiken. Wanneer is het 
gebouwd en door wie, 
wie woonden er en wat 

deden ze zoal, is het altijd al een restaurant 
geweest, en meer van dit soort vragen. Op een 
aantal vragen hebben we een antwoord kunnen 
vinden, maar wellicht zijn er Gaastmeerders 
die er nog wel meer over weten te zeggen. 
Dat hopen we als Wurkgroep Oer De Gaastmar 
graag te horen.

Auke en Thomas Nijdam
Omstreeks 1848 komt Auke Thomas Nijdam 
met zijn vrouw Botje Botes Nijdam (ze zijn neef 
en nicht) en hun zoontje Thomas in Gaastmeer 
wonen. Wanneer precies weten we niet, maar 
hun eerste kind, Thomas, is in 1847 geboren in 
Oosthem en de volgende zeven kinderen vanaf 
1849 allen in Gaastmeer, dus tussen de geboorte 
van het eerste en tweede kind zijn ze verhuisd.  
Auke en Botje zijn getrouwd in Oosthem in 1846 
en bij het huwelijk staat Auke geregistreerd 
als arbeider. Maar bij de geboorte van Geertje, 
het tweede kind, in 1849 is hij schipper, net 
als zoveel anderen uit de familie Nijdam. 
Je vindt in die familie overigens ook enkele 
scheepsbouwers uit de omgeving van IJlst en 
Sneek. Waar het gezin Nijdam in de beginjaren 

wEl & wEE vAN D’AlD hERbERch
in Gaastmeer woont, weten we niet, maar op 
31 oktober van 1862 verschijnt de volgende 
aankondiging in de Leeuwarder Courant:

AANBESTEDING, BIJ GESLOTEN BRIEFJES. 
VAN: Het bouwen eener KOOPMANS- en 
WINKELHUIZINGE Ie Gaastmeer. Bestek en 
teekening liggen ter inzage bij S. van der 
SCHUIT te Oudega in Wijmbritseradeel. 
Brie!es franco in te leveren bij AUKE NIJDAM te 
Gaastmeer, vóór of op den 8 November 1862 

Auke Nijdam is van plan een groot huis en 
winkel te laten bouwen. Maar waar komt 
dit grote huis te staan? We hebben namelijk 
nog niet kunnen vinden, waar Nijdam voor 8 
november 1862 een stuk grond gekocht heeft 
om dit huis op te zetten. Maar enkele maanden 
later, begin februari 1863, lezen we in de LC: 

1863 Heeg, notaris P. J. Tadema
Veiling en "nale toewijzing
Betreft de verkoop van 2 huizen en erven; hooi 
en rietland te Gaastmeer, koopsom #. 1881
- Durk Gerardus Althuisius te Heeg, verkoper
- Pier Taedes Elsinga te Gaastmeer, koper
- Namle Willems Asma te Idzega, koper
- Auke Thomas Nijdam te Gaastmeer, koper
- Evert Sybrens Couperus te Gaastmeer, koper

Bij deze verkoping zal de grond behoord 
hebben die Auke Nijdam heeft gekocht en 
waarop het huis en de winkel gebouwd zijn. Het 
gaat in dit krantenbericht om het verslag van 
de #nale toewijzing en de verkoop bij opbod 
is dan in de regel al een aantal weken achter 
de rug, zodat de aanbesteding en de koop van 
de grond ongeveer in dezelfde tijd hebben 
plaats gevonden.  Zo moeten we dit maar 
interpreteren en in dat geval blijkt, dat Auke 
Nijdam enigszins voorbarig was. In elk geval 
heeft hij een heel strategische plek uitgekozen 
voor zijn bedrijf: de voorkant van het huis aan 
de pas geopende grindweg van Gaastmeer 
naar Heeg,  hoofdstraat van het dorp, voor de 
winkel en de zijkant aan de Wijde Sloot, waar 
het veerschip afgemeerd kan worden. Hij heeft 
namelijk niet alleen een winkel, maar ook een 
veerdienst en een fouragehandel met de boeren 
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in de omgeving.
Dat wordt dus het begin van de huidige 
herberg: een koopmanswoning, zeg maar een 
deftig huis, en een winkel. Het is misschien 
helemaal niet de bedoeling geweest om er ook 
een herberg, een ko$ehuis, eethuis of enige 
vorm van uitspanning in te beginnen. Maar 
enkele jaren later blijkt het pand ook gebruikt 
te worden voor verkopingen en boelgoeden 
en wordt Auke Nijdam kastelein genoemd en 
mogen we aannemen dat het pand ook als 
herberg gebruikt wordt. Het zal niet echt druk 
geweest zijn: enkele malen per jaar een veiling 
of verkoping, enkel ko$edrinkers wellicht en 
misschien een enkele overnachting. Maar de 
herberg is zeker niet de belangrijkste bron van 
inkomsten. 

Thomas Aukes Nijdam 
en Dieuwke Muller 

Al met al een druk en 
veelsoortig bedrijf: winkel, 
herberg, fouragehandel 
en veerdienst. Maar Auke 
wordt al spoedig geholpen 
door zijn oudste zoon 
Thomas, die geboren is 
in 1847. Thomas neemt 
de veerdienst voor zijn 
rekening met een klein zeilscheepje van 12 ton, 
de Drie Gebroeders. 
Hij vaart eenmaal per week naar de 
dinsdagmarkt van Sneek en de vrijdagmarkt 
van Workum. Er kunnen maximaal 12 passagiers 
een plekje vinden en als die op dinsdag in 
Sneek willen zijn, moeten ze maandagavond 
om 9 uur al aan boord zijn, want het kan op de 
zeilen wel eens een nacht duren, voordat je in 
Sneek aankomt. Maar het kost dan ook maar 
een kwartje. Vracht, zoals kaas en boter, kan ook 
mee en zelfs wat kleinvee. 
Voor het bezorgen van fourage-artikelen, 
zoals veevoer, boterkleursel en uierzalf, en 
boodschappen uit de winkel aan de boeren in 
de omtrek, beschikken ze nog over een klein 
zeilbootje. Hier halen ze ook de vaten met boter 
mee op, die vervolgens met het veerschip naar 
de markt in Sneek gaan. We hebben de indruk 
dat de Nijdams geen boterhandelaren zijn die 
de boter bij de boeren opkopen en vervolgens 
voor eigen rekening op de markt brengen. Ze 

vervoeren de boter naar de markt, nemen daar 
de honneurs voor de boer waar, brengen de 
opbrengst van de boter bij de boer en krijgen 
hiervoor een zekere provisie. Dat ze soms heel 
wat boter te vervoeren hebben, weten we van 
een droevig ongeval in 1885. Een jonge knecht 
van 18 jaar, Eeuwe van der Zee uit Gaastmeer, 
die met het kleine zeilbootje boter bij de boeren 
heeft opgehaald, slaat met de volgeladen boot 
om op het Grote Gaastmeer en verdrinkt. In de 
krant verschijnt enkele dagen later het bericht, 
dat zijn lijk in het meer gevonden is.       
Het samenwerken tussen vader en zoon Nijdam 
bevalt kennelijk heel goed, want in april 1867, 
nog voordat Thomas 20 jaar wordt, sluiten ze 
bij de notaris een akte van plaatsvervanging af, 
waaruit blijkt dat ze vanaf dat moment beiden 
de baas zijn in de zaak.
In mei 1871 trouwt Thomas met Dieuwke Muller 
uit Workum. Later dat jaar koopt Thomas het 
huis op tegenwoordig Hellingpaed 12, aan de 
Wijde Sloot, voor f 1.275 ,--. 
Maar drie jaar later wordt het huis weer 
verkocht voor f 1.800 ,-- wat in elk geval wijst 
op een gezonde handelsgeest, al weten we 
natuurlijk niet wat er aan het huis vertimmerd 
is. Het huis wordt verkocht aan A.P. Wiersma, 
die er zijn bedrijf van aannemer in vestigt. 
Hoogstwaarschijnlijk  heeft de verkoop van 
dit huis te maken met de nieuwbouwplannen 
van de Nijdams. In1875 wordt er namelijk een 
groot huis gebouwd, naast het winkelhuis aan 
de Wijde Sloot, tegenwoordig Munkedyk 44. 
Dit huis zal in tweeën bewoond worden, door 
Auke Nijdam en zijn vrouw (we nemen aan dat 
de kinderen inmiddels de deur uit zijn) en door 
schoenmaker J. Teensma als huurder. 
Thomas Nijdam neemt de herberg over en 
gaat daar met zijn gezin wonen, want vanaf dit 
jaar is in advertenties sprake van de kastelein 
Thomas Nijdam, maar ook wel van kastelein 
Nijdam, zonder voornaam te noemen. In de vele 
advertenties voor de winkel blijft altijd 
A.T. Nijdam, dus vader Auke, als winkelier 
genoemd worden. 
Naast de herberg aan de weg staat ook een 
houten schuur als stalling voor paard en 
wagen die gebruikt wordt door boeren uit 
It Heidenskip, omdat daar nog geen goed 
berijdbare wegen met Workum en koudum zijn..
Het ziet er dan wellicht bedrijvig en rooskleurig 
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uit, maar met de zaken gaat het minder goed. 
In de jaren 1879 en 1880 sluit Auke Nijdam wel 
drie leningen af, waaronder een van f 5.200,-- 
(het bedrag van de andere leningen staat niet 
vermeld), maar het tij blijkt niet te keren. In 
januari 1882 wordt het faillissement van het 
bedrijf van A.T. Nijdam uitgesproken. En kort 
daarop verschijnt in de krant:

Huizen te Gaastmeer. De Notaris A. MIEDEMA 
te Sneek is voornemens, ten verzoeke van 
den Heer Deurwaarder RODENHUIS aldaar, 
op Vrijdag den 27 Januarij 1882, ’s avonds 7 
uur, in na te melden Herberg te Gaastmeer, 
te veilen: 1. Een hecht en net HUIS, waarin 
Winkel-A$aire en Herberg, met ACHTERHUIS, 
PAARDESTALLING, Regenwaterbak, Bleek 
en Grond rondom het Gebouw, staande en 
liggende aan den Grintweg en de groote Vaart 
te Gaastmeer, groot 3 are 84 centiare, in huur 
bij Thomas Nijdam tot 12 Mei 1883, voor ƒ200.

Uit deze aankondiging blijkt dus duidelijk, dat 
Thomas de herberg gehuurd heeft en ook, dat 
er sprake is van een achterhuis. Herberg, winkel, 
achterhuis en paardenstalling behoren tot 
één pand. Daarnaast is er nog sprake van twee 
burgerhuizen op hetzelfde erf, ook eigendom 
van Auke Nijdam, die geveild worden. Uit de 
volgende aankondiging van de #nale toewijzing 
blijkt, wat er op de panden geboden is. 

HUIZEN TE GAASTMEER.  Heden (Vrijdag),  
’s namiddags 2 uur, in de herberg van Thomas 
Nijdam te Gaastmeer, "nale toewijzing van 
die HERBERG en twee BURGER WONINGEN 
aldaar. Geboden ƒ3306, ƒ1100 en ƒ1020. 
Notaris MIEDEMA.

Maar nog in dezelfde maand januari sluit 
Auke Nijdam een hypotheek af, verstrekt 
door graanmolenaar en veevoerhandelaar 
Nicolaas Wouda uit Sneek, en hij laat een nieuw 
winkelhuis bouwen, het huidige Munkedyk 3,  
waar de winkel, de fouragehandel en de 
veerdienst weer opnieuw gestart worden. 
Deze keer geen herberg meer. Dit bedrijf zal in 
1895 weer failliet gaan en daarna zal Thomas 
Nijdam de winkel voortzetten en een broer de 
veerdienst overnemen. 
Aan de hand van het boelgoed uit 1895 kunnen 

we een indruk krijgen van het assortiment van 
een kruidenierswinkel in die tijd, want de gehele 
inhoud van de winkel is op het boelgoed onder 
de hamer gekomen. Volgens de advertentie 
bestond die o.a. uit:

WINKELGOEDEREN en GEREEDSCHAPPEN 
als: een partijtje meel, gort , rijst, bw.gort, 
haver, garst, witte en bruine boonen, 
tabak, ko%eboonen, azijn, stroop, zeep, 
vet, zout, stijfsel, blauwsel, kandij, thee, 
chocolade, biscuit, madera, cognac, genever, 
brandewijn, bessewijn, olie, levertraan, eau 
de cologne, eenige manufacturen, garen, 
band, borstelwerk, 4 kazen en verdere 
winkelgoederen, 2 paar koperen schalen met 
evenaars en gewichten, bakken, bussen, laden, 
vaten "esschen enz., enz.

Foeke Hendriks Kuiper
Bakker Hendrik Kuiper koopt op de veiling 
in 1882 de herberg, winkel, achterhuis en 
paardenstalling voor f 3.596, maar zijn zoon 
Foeke wordt de gebruiker en uiteindelijk 
ook de eigenaar. Foeke Kuiper (1859-1917) is 
op het moment van de koop 22 jaar oud en 
bakkersknecht bij zijn vader in Gaastmeer. Hij 
is verloofd met Anna Sieks Attema (1864-1941), 
een meisje uit een gegoede boerenfamilie die 
voorheen ook actief was in de palinghandel. 
Haar vader, Siek Annes Attema, is eigenerfd 
boer aan de Yntiemasloot (op de plek van 
tegenwoordig Yntiemapolder 4). In mei 1883, 
als de huur van Thomas Nijdam a%oopt en het 
gehele pand dus vrij komt, trouwen ze. 

Foeke Hendriks Kuiper en 
Anna Sieks Attema

Foeke Kuiper begint met dezelfde bedrijvigheid 
als zijn voorgangers, dus winkel, herberg en 
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fouragehandel, maar niet met een veerdienst. 
Het aantal bijeenkomsten in de herberg 
voor veilingen, boelgoeden, verhuringen, 
aanbestedingen, enz. neemt alleen maar toe. 
Jaarlijks bijvoorbeeld de verhuring van de 
landen van de hervormde kerk en de diaconie 
door een notaris. Ook weet hij de begrafenissen 
van It Heidenskip naar zijn herberg te halen, 
voor het geval er iemand uit It Heidenskip, 
waar ze geen eigen kerkhof hebben, in 
Gaastmeer begraven wordt. De gelagkamer is 
tevens huiskamer, dus het gezinsleven wordt 
op die momenten even opzij geschoven. De 
kinderen zoeken dan een goed heenkomen 
in de keuken. Dat is overigens een heel 
huishouden, want tussen 1884 en 1902 krijgen 
ze tien kinderen, drie dochters en zeven zonen. 
Met herbergactiviteiten zoals maaltijden en 
overnachtingen, b.v. van werkmensen uit verre 
omtrek of Duitse marskramers (lapkepoepen) 
wordt na enige tijd gestopt. 
Voor het steeds uitbreidende gezin is dat toch 
te belastend.
Maar Foeke begint ook met een nieuwe 
activiteit: hij wordt veehouder of eigenlijk 
koemelker met aanvankelijk een bescheiden 
aantal van zes koeien in het achterhuis. Hij 
huurt land, o.a. van de diaconie, maar zo af 
en toe koopt hij ook een stuk land, zodat zijn 
boerenbedoening zich steeds meer uitbreidt. 
In advertenties en notarisakten wordt zijn 
beroep afwisselend vermeld als koopman, 
winkelman, boer, ko$ehuishouder, herbergier 
en kastelein.
Op kerkelijk gebied is hij ook actief, o.a. als 
administrerend diaken en kerkvoogd van de 
hervormde kerk. Hij groeit uit tot een van de 
notabelen van het dorp en stelt zich zelfs een 
keer verkiesbaar voor de gemeenteraad, waarbij 
hij overigens niet gekozen wordt. 
Met zo’n groot gezin valt het in Gaastmeer 
niet mee om met een kruidenierswinkel 
en een bescheiden herbergje de kost te 
verdienen, want er zijn in dit kleine dorp 
wel vijf kruideniers, dus kiest Foeke er 
voor de melkveehouderij uit te breiden. 
De paardenstalling wordt afgebroken en 
omgebouwd tot stalling voor enkele koeien en 
in1903 koopt hij een groot stuk weiland voor 
f 7.000 aan de overkant van de Wijde Sloot. 
Er staan ook koeien van hem in een stal bij 

buren en in een eenvoudig hok bij dat grote 
weiland. Maar in 1904 koopt hij de boerderij 
van Ynte Tijsma aan de overkant van de Wijde 
Sloot, tegenwoordig Yntiemapolder 1. Dat is 
niet zomaar een paar koeien erbij, maar een 
hele boerderij. Het geld voor de aankopen 
moet hij voor een deel lenen. Je merkt aan de 
advertenties ook wel, dat de fouragehandel 
een belangrijk onderdeel van zijn bedrijf is. Hij 
verkoopt kippenvoer, veekoeken en eenmaal 
zelfs 60.000 pond hooi. Bij zijn werk in de winkel 
wordt hij geholpen door zoon Siek (1891-1988) 
en bij  het boerenwerk door de zonen Hendrik, 
Klaas en Jan, maar we mogen aannemen, dat 
elk lid van het gezin een handje uitsteekt bij het 
werk en in de huishouding. 
Met de gezondheid van Foeke Kuiper gaat 
het echter niet zo goed. Hij heeft jarenlang 
maagklachten, moet vaak een poosje het bed 
houden en wordt zelfs voor enkele maanden 
opgenomen in het Boerhaaveziekenhuis in 
Amsterdam. Daarna  gaat het nog vijf jaar 
goed, maar plotseling verergert zijn toestand 
en moet hij in Sneek in het ziekenhuis 
worden opgenomen. Kort na aankomst in het 
ziekenhuis overlijdt hij, op 11 november 1917, 
nog voordat iemand van het gezin hem  in het 
ziekenhuis bezocht heeft.

De winkel omstreeks 1930
Siek Foekes Kuiper
De winkel, herberg en fouragehandel worden 
nu voortgezet door zoon Siek (1891-1988). 
Die is op dat moment 26 jaar oud. Hij trouwt 
in 1919 met Aaltje Annes Attema (1896-1990) 
uit Gaastmeer, zijn nicht uit de bekende 
Attema-familie. Siek en Aaltje zullen zich 
vooral gaan bezig houden met de winkel en de 
fouragehandel. De koeien mogen niet meer in 
hetzelfde pand als de winkelworden gehouden 
van de keuringsdienst van waren. Hij probeert 
het nog een tijdje met varkens, maar ook 
dat is natuurlijk niet toegestaan. Als Siek en 
Aaltje gaan trouwen, verhuist Beppe Anna, de 
weduwe van Foeke Kuiper en eigenares van niet 
alleen dit pand, maar ook de boerderij aan de 
overkant van de Wijde Sloot, naar die boerderij. 
Die wordt gerund door haar zonen Klaas en Jan, 
later vooral door Jan. Het is overigens een voor 
die tijd grote melkveehouderij met ongeveer 24 
melkkoeien, die van uitstekende kwaliteit zijn.
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Siek en Aaltje Kuiper op het stoepje 
voor hun winkel.

De herbergactiviteiten 
lopen steeds meer 
terug: verkopingen, 
verhuringen, boelgoeden 
en vergaderingen vinden 
er niet meer plaats en de 
herberg doet eigenlijk 
alleen nog maar dienst als 
ko$ehuis overdag voor 
reizende kooplieden en 
die komen er door de tijd 
ook steeds minder. Wel 
functioneert de herberg 
nog tot omstreeks 1970 
als café op zaterdagavond 
voor de jeugd. Ze zitten dan 
met een man of acht bij 
elkaar in het vroegere 
stalgedeelte op een 
emmer of een kistje, 
met de voeten in de 
gruppe. Een omgeving 
waarbij de gezelligheid 
vooral van elkaar 
moet komen, maar met 
een biertje er bij zal dit ook 
wel gelukt zijn. Zo af en toe 
schuift dominee Ferwerda, 
de gereformeerde 
predikant, aan om een 
biertje te drinken en een 
praatje te maken, wat door 
de jongens bijzonder op 
prijs gesteld wordt. Siek 
heeft een vergunning voor 
het schenken van zwak-
alcoholische dranken, maar 
voor de liefhebber schenkt 
hij ook wel een borreltje. 
Om problemen bij een 
eventuele controle te voorkomen, wordt de 
jenever%es bewaard in de stal van de buurman.
In 1926 gaat het mis in de familie Attema. Het 
begint bij een faillissement bij de een, maar 
door borgstelling in de familie worden ook 
anderen meegetrokken. Ook de bezittingen van 
Beppe Anna moeten verkocht worden, zoals 
de boerderij en de landerijen. Bij het boelgoed 

van de boerderij blijkt, hoe 
goed deze voorzien is van 
vee en inventaris. Ook het 
land dat Foeke Kuiper ooit 
kocht aan de Ringwiel, aan 
het Heegermeer en aan de 
Liuwedaem, komt onder de 
hamer. Zoon Jan kan wel als 
pachtboer op de boerderij 
blijven, maar als die gaat 
trouwen, is voor zijn moeder 
daar geen plaats meer. Voor 
Beppe Anna wordt nu een 
nieuw huis gebouwd op 
het erf van de winkel, het 
huidige huis op Munkedyk 
40. Ze is blij dat ze weer 
terug kan naar de overkant, 
maar in 1933 moeten ook 
dit huis en het winkelpand 
verkocht worden. Het huis 
wordt gekocht door de 
diaconie van de hervormde 
kerk om verhuurd te worden 
als schoolmeesters huis 
aan de nieuw opgerichte 

schoolvereniging. Het pand van de winkel en de 
herberg wordt gekocht door Bouwe Baarda, een 
handelaar, o.a. in vee- en kippenvoer, uit Sneek. 
Siek en Aaltje kunnen hier wel blijven wonen als 
huurders en de winkel en fouragehandel blijven 
voortzetten. Ze worden hierbij geholpen door 
zoon Durk, die tot het einde toe als vrijgezel 
bij zijn ouders zal blijven wonen. Durk, die 

De jenever!es wordt 
bewaard in de stal 
van de buurman...

De winkel omstreeks 1930
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bekend staat als heel nauwgezet, bezoekt de 
klanten voor bestellingen en het bezorgen van 
de boodschappen en vader Siek runt de winkel. 
Beppe Anna verkast weer naar de overkant, 
waar ze een kamer huurt bij zoon Jan, die de 
boerderij pacht tot 1937. Daarna keert ze weer 
terug en vindt ze een plekje in het winkelpand, 
in een kamertje aan de Noordzijde. Ze overlijdt 
in 1941.
In 1965 wil Baarda van het pand af en hij 
verkoopt het aan Jelle Westra, die een 
kruidenierswinkel heeft in dezelfde straat, op 
Munkedyk 16. Siek en Aaltje met zoon Durk 
kunnen er blijven wonen. Misschien zijn ze toen 
ook wel gestopt met de winkel, maar eind 1969 
laat Siek Kuiper zich uitschrijven uit het register 
van de Kamer van Koophandel en we nemen 
aan, dat dit het moment is waarop ze de#nitief 
gestopt zijn met wat er nog over was van de 
winkel, de fouragehandel en de herberg. 
Siek is dan 78 jaar oud en ze verhuizen in 1970 
met z’n drieën naar een seniorenwoning in de 
J.J, Hofstrjitte. In dat jaar verkoopt Jelle Westra 
het pand aan de Welzijnstichting te Gaastmeer.

De Welzijnstichting
De Welzijnstichting is een van de stichtingen die 
opgericht zijn door dominee Jelke Bruinsma, 
jarenlang hervormd predikant in Gaastmeer. 
Een markant persoon, ondernemend met 
een zakelijk inzicht en een vooruitziende blik. 
Eigenschappen die je niet in de eerste plaats 
verwacht van een predikant. Hij heeft landelijke 

bekendheid gekregen door zijn acties voor het 
#nancieren van de zo noodzakelijke restauratie 
van de hervormde kerk in 1957. De koekactie, 
waarbij 13.000 Friese kruidkoeken op de Dam in 
Amsterdam verkocht werden, haalde destijds de 
nationale pers, waaronder het tv-journaal. Toen 
de gemeente Wymbritseradeel voor Gaastmeer 
en omgeving een recreatieve bestemming 
vaststelde, bezon ds. Bruinsma zich over de 
vraag, hoe je de gelden die hiermee verdiend 
konden worden het beste in het eigen dorp 
kon houden. Projectontwikkelaars van buiten 
met grootse plannen, die er met de winsten 
vandoor gingen, daar zat hij niet op te wachten. 
Ds. Bruinsma wilde recreatieactiviteiten die 
pasten bij de kleinschaligheid van het dorp en 
die ook aan het dorp ten goede zouden komen. 
De Welzijnstichting had sinds kort een aantal 
recreatiewoningen, o.a. de Pielhuisjes, laten 
bouwen en die verhuurden ze aan recreanten. 
Het doel van de stichting was (en is nog, want 
de stichting bestaat nog altijd) kort gezegd: 
bevorderen van het welzijn van de inwoners 
en recreanten in Gaastmeer. We kunnen wel 
zeggen, dat die doelstelling in ruime mate 
bereikt is en dat proces gaat nog altijd door.
Op een ochtend in 1970 om 8 uur komt 
ds. Bruinsma bij de bestuursleden van de 
stichting aan huis om ze te zeggen, dat ze die 
ochtend nog bij de notaris in Sneek bij elkaar 
moeten komen, omdat ze zo snel mogelijk de 
winkel van Siek Kuiper moeten kopen. 
De eigenaar is van plan de volgende dag een 
advertentie voor de verkoop in de Telegraaf te 
zetten en hij heeft gehoord, dat er een Duitser 
al belangstelling getoond heeft. Dat mag niet 
gebeuren, dat pand op die unieke plek moeten 
we voor de Welzijnstichting, dus voor ons dorp, 
zien te behouden. Met de Rabobank is het 
#nancieel al geregeld. Waar het verhaal van de 
krant en de Duitser op gebaseerd is, is nogal 
duister, maat het tekent de overrompelende 
wijze van werken van ds. Bruinsma. 
En zo gebeurt het dat het pand in bezit komt 
van de Welzijnstichting. Het wordt grondig 
opgeknapt en er wordt een kantoortje aan 
gebouwd, waar de Rabobank wekelijks zijn 
klanten kan bedienen. Het is nog de tijd, dat 
banken contact met de klanten op prijs stellen. 
Het eerste jaar na het opknappen, onder andere 
met die opvallend groene tegels op de vloer, 

Interieuropname omstreeks 1974
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echte geglazuurde tegels van Tichelaar in 
Makkum, maar dan wel derde keus, wordt het 
pand gebruikt als vakantiehuis. Er is één grote 
woonkamer met twee bedsteden, die daar 
nog jarenlang in zullen blijven zitten. En boven 
kan er ook een aantal een slaapplek vinden. 
Maar een jaar later wordt het een ko$e- en 
eethuis en bedenkt mevrouw Bruinsma de 
naam d’Ald Herberch ’Yn ’e Ielaek’ (In de 
Palingaak). 
De inwoners en vaste recreanten noemen het 
in de regel kortweg de herberch (in het Fries, al 
kun je dat niet horen). 
In de beginjaren wordt de herberch in de 
zomermaanden gerund door vakantiehulpen, 
die onder leiding staan van mevrouw 
Oosterveen, een vaste recreant in Gaastmeer en 
goede kennis van de dominee. Het woonskûtsje 
van mevrouw Oosterveen ligt tegen het terras 
en wordt ook gebruikt als slaapplaats voor 
vakantiehulpen. De menukaart van de herberch 
is nogal afwisselend, soms wat alternatief 
(brandnetelsoep b.v.), amateuristisch, maar je 
kunt er best aardig eten en het is er gezellig en 
zeker goedkoop. Vooral de Indische gerechten 
van mevr. Oosterhuis, die in Indonesie gewoond 
heeft, zijn erg gewild.
Een aantal jaren heeft Jan Bruinsma, de zoon 
van de dominee, de leiding en hij heeft een 
horecaopleiding en kan goed koken. Het 
eethuis gaat dan zeker vooruit. Daarna zetten 
enkele jongelui uit Gaastmeer dit werk in de 
zomer voort.
Maar de Welzijnstichting als eigenaar, voelt 
zich niet zo gelukkig als beheerder en ze 
bedenken een andere constructie: de stichting 
Ús Doarpshûs zal, naast het dorpshuis, ook de 
herberch gaan beheren. Ze trekken voor dit 

werk eind tachtiger jaren het echtpaar Kolk aan, 
die bij de stichting Ús Doarpshûs in dienst komt 
om de herberch te beheren. 
Het dorpshuis wordt in deze periode gerund 
door een groep vrijwilligers. Na het beëindigen 
van het dienstverband met het echtpaar Kolk, 
kiezen ze in 1997 voor een andere constructie. 
De herberch kan gepacht worden door een 
horecaondernemer, die dan ook het beheer van 
het dorpshuis voor zijn rekening neemt. Zo kan 
de pacht van de herberch gebruikt worden om 
de verliezen van het dorpshuis te dekken en 
heeft de stichting geen zorg meer voor eigen 
personeel. Als pachters worden aangetrokken 
Rick Feld en zijn vrouw Catrien uit Heeg. Rick 
werkt daar in loondienst in de horeca en ze 
voelen er wel voor om ondernemer te worden. 
Ze zullen 21 jaar de pachters van herberch 
en dorpshuis blijven, tot eind 2019 en je kunt 
wel zeggen, dat zij de herberch het aanzien 
gegeven hebben, dat het nu heeft: een prachtig 
terras, een authentiek interieur, een goede 
keuken en vooral een gezellige bediening. 
Er zijn in die jaren een aantal verbeteringen 
aangebracht, zoals vernieuwing van de 
inventaris van de keuken, tochtvrij maken 
van de eetzaal, toegankelijk maken voor 
rolstoelgebruikers en vernieuwen van het terras. 
Natuurlijk in nauw overleg met de stichting Ús 
Doarpshûs, maar met zulke pachters heb je die 
investeringen er graag voor over. 
Je zag het elk jaar wat drukker worden en ook 
in de wintermaanden kwam er, op afspraak, wat 
meer reuring, zoals het wildbu&et en bruiloften 
en partijen. De komst van de pontjes over 
de Yntiemasloot en de Grons, samen met de 
toename van het aantal electro#etsen, heeft de 
#etsrecreatie behoorlijk doen toenemen, terwijl 
het aantal waterrecreanten juist iets terugliep, 
maar over het algemeen was de herberch in de 
zomermaanden druk bezet, zowel overdag als ’s 
avonds. Maar eind 2019 gingen Rick en Catrien 
met pensioen, althans wat de herberch betreft. 
Het beheer van het dorpshuis willen ze nog 
een aantal jaren voortzetten. Dat kwam goed 
uit, want voor de combinatie van beide locaties 
bleek in deze tijd niet veel animo te zijn bij 
eventuele pachters. 
In het voorjaar van 2020 werd een nieuwe 
pachter aangetrokken: Bernou de Jong, 
een jonge vrouw van 26 jaar met ambitie. 

De herberch in 1974
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Lonnie de Jong-Bloem is de wijkverpleegkundige bij u in de buurt. 
Samen met haar zorgteam Heeg biedt zij alle soorten zorg aan 
huis, zoals: verzorging en verpleging, hulp in de huishouding, 
thuisbegeleiding, (intensieve) nachtzorg, thuiszorgtechnologie en 
thuishotel (diensten aan huis). 

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

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

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

Thuiszorg Zuidwest Friesland  
vormt samen met het Antonius ziekenhuis de

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

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

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

  
 Harinxmastraat 22 - 8621 BL Heeg 

     Osingahuizen 12  -  8621 XD Heeg        
   
 

     Service en Onderhoud 
 
      Winkel en Werkplaats 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tel. 0515 – 442202 
www.pisoinstallatie.nl t�Jnfo@pisoinstallatie.nl  
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In dat jaar bleek ook, dat de herberch een 
%inke onderhoudsbeurt nodig heeft, o.a. een 
nieuwe vloer en uitbreiding van de keuken. 
De stichting Ús Doarpshûs vond het, met die 
grote kostenpost van de onderhoudsbeurt, wel 
erg begrotelijk worden om uit de pacht zowel 
het beheer van de herberch als het dorpshuis 
op orde te houden en daarom is besloten, dat 
met ingang van 2021 de Welzijnstichting het 
beheer van de herberch voor haar rekening gaat 
nemen. 
Op dit moment, februari 2021, is de verbouwing 
in volle gang en zijn we in afwachting van de 
ophe$ng van de corona-maatregelen en van de 
hernieuwde opening van de herberch. 

Wurkgroep Oer De Gaastmar  
Bovenstaand verhaal is ook geplaatst op 
www.degaastmar.nl

oRANjEvERENIGING GAAsTMEER

coRoNA chAllENGE!
Afgelopen jaar werd de ‘Corona 
Challenge’ in het leven geroepen door de 
Oranjevereniging. Gaastmeerders werden 
uitgedaagd om iets te doen of leren wat ze 
nog nooit eerder gedaan hebben en hiervan 
een foto of video op te sturen. 

Uit de inzendingen is Boukje de Jong-Renema 
als winnaar gekozen! Boukje heeft het volgende 
ingestuurd:

‘Yn dizze Coronatiid is eltsenien in soad 
oan hûs bûn en altyd lêze wurdt ek 
ientoanich, dus wat mei de hannen dwaan. 
Oars gong ik wol nei in quilt-groepke ta, 
mar alles leit stil.
Lapkes by de #eet; dus ha ik der wat oars 
mei dien en feest#achjes makke foar oft de 
Corona foarby is; dan wurde se ophongen. 
Dizze #achjes kin je altyd wer brûke foar in 
feestje.’

Boukje werd verblijd 
met een bos 
bloemen en een 
kaartenstandaard. 

Gefeliciteerd 
namens de 

Oranjevereniging!
Antsje Wiegersma

sTAND vAN zAkEN... 
vERboUw D’AlD hERbERch
3 maart 2021
Er wordt hard gewerkt in het restaurant. 
De uitbouw naar achteren is dicht en wordt 
klaargemaakt voor het plaatsen van de nieuwe 
keuken. Niet alles is nieuw, goede weer te 
gebruiken zaken worden teruggeplaatst . De 
installateur is bezig met de aanleg van nieuwe 
leidingen en de schilder heeft alvast het plafond 
in de grondverf gezet. De nieuwe kleuren zijn 
uitgezocht, een verlichtingsplan is gemaakt.
 
Op het moment van schrijven is nog niet te 
zeggen of het restaurant met Pasen open zal 
kunnen zijn. Er is wat vertraging door ziekte 
van 2 werknemers. En het is ook nog niet zeker 
of de deuren open mogen vanwege de regels 
aangaande het Covid-19 virus.

Namens de Welzijns-Stichting, 
Willem van Berkum 
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DAGWinkEl

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

Voor al uw dagelijkse 
boodschappen!

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

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

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

en zuivel. 
 

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

‘De Vier Heemskinderen’
• en een groot assortiment 

biologische producten

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

assortiment

gezelligheid

en service!

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

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

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

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

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

waar een kleine winkel groot in is!

Lars & Rudi Bouma
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lekker ite mei...

stamppot
roerbak-boerenkool 
met zoete aardappel 
(vEGETARIsch)

lARs & RUDY

Boerenkool is supergezond
Zo bevat boerenkool grote 
hoeveelheden vitamine A, vitamine 
C en vitamine K. 
Maar ook: vezels, koper, calcium, vitamine B6, 
kalium

Ingrediënten (4 personen)
t� 600 gr boerenkool, voorgesneden
t� 600 gr zoete aardappelen 
t� 3 sjalotjes
t� 3 teentjes kno%ook
t� 150 ml rijst- of amandelmelk (ongezoet!)
t� olijf- of kokosolie
t� peper
t� 1 á 2 bakjes cherrytomaatjes  

(in vieren gesneden)
t� pijnboompitjes (60 gr)

Hoe maak je het? (bereidingstijd 25 minuten)
1. schil en snij de zoete aardappelen en stoom 

of kook in ongeveer 8 minuten gaar
2. snij de sjalotjes en kno%ook #jn
3. verhit wat olijf- of kokosolie in een wokpan 

en voeg de sjalotjes en kno%ook toe
4. laat de sjalotjes en kno%ook op laag vuur 

fruiten en voeg vervolgens de boerenkool 
toe

5. roerbak de boerenkool een paar minuten op 
hoog vuur

6. voeg af en toe een lepel (aardappel)

kookvocht toe (dan stoom je de boerenkool 
een beetje)

7. giet de aardappelen af en stamp met de 
melk #jn

8. voeg de boerenkool toe en breng op smaak 
met wat peper

9. serveer met de cherrytomaatjes en 
pijnboompitjes

TIP: in plaats van cherrytomaatjes en 
pijnboompitten, smaken zongedroogde 
tomaten en stukjes augurk er ook lekker bij.

En natuurlijk...
zijn alle ingrediënten in onze 
DAGWINKEL te verkrijgen!

EET sMAkElIjk!

Wijntip
Rode wijn: denk eens aan een heerlijke 

volle Malbec uit het zonnige California 

van Barefoot met hinten van zwarte bes 

en vanille

* GEsPoT *
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Kleine Palen 27
8601 AB  Sneek

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

! Vloeren

! Raamdecoratie

! Interieurstoffen

! Zonwering

! Horren

www.bergstrasneek.nl

Bergstra 190x130  22-06-2006  09:14  Pagina 1
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GAAsTMARDER oM UTENs 
skRIUwT...

Kuierje en rinnendewei 
breidzje...

Ferline jier septimber moete ik Tryntsje 
Hoogterp en al pratende wei kamen wy op 
de Praatmar-rubryk ‘Gaastmarder om utens’ 
Soesto ek... Ja wis wol, ik koe de rubryk wol, 
want ik krij de Praatmar al in skoftke fan Lies 
Koopmans-Ten Hoeve. 

Ik bin berne op 25 novimber 1951 oan De Bird 
by Heech as tredde famke fan Age en Beitske 
Cnossen-Cnossen. Heit en mem ha 7 bern 
krigen: Tetsje, Aukje, (ik ), Jan, Piertsje , Beitske 
en Johanna. Doe’t ik berne bin, wie heit as 
arbeider bij Auke Frankena. Dêr wenne wy yn 
it arbeidershús, wat der no noch stiet, mar doe 
mei twa húshâldingen.

Wy binne yn 1956 yn de Gaastmar kommen te 
wenjen. Op de Helling. Yn de folksmûle seine 
de Gaastmarders ‘It Hellingshús’. It sil wol yn ‘e 
maitiid west ha doe’t ús heit as boere-arbeider 
bij Anne de Boer oan de Bird wurke. (No 
Bearn en Gepke de Boer) Us Piertsje is doe yn 
augustus berne. Dêr wit ik noch in bytsje fan 
omdat der doe in oare frou yn ’e hús wie om 
te helpen. Letter kaam heit as arbeider, bij de 
buorlju fan Anne de Boer, dit wie Bouke Rypma, 
wer ’t no Herman Rypma wennet.

We wennen yn ‘e Gaastmar dêr suver wat op in 
buertsje. 
Frou Leenstra, wy seine: muoike Anna sy wenne 
deun neist ús, Manus en Aaltsje Hogeterp. 
Jappie en Durkje Bijlsma sy wiene #skers mei 
harren bern Sietse, Tryntsje en Durk.  
Dêrneist wennen Johannes en Pietsje Attema, sy 
hiene in skildersbedriuw. 

Anne en Eke van der Veer, mei de bern Sipke en 
Tineke. Anne wie doe arbeider bij Ynte Tysma. 
En Eke gie mei moai waar wol gauris te kuierjen. 

jANkE kAMPEN-cNossEN

Kleuterfoto maaie 1952,
links sus Tetsje, dan Janke en rjochts Aukje

Christelijke Nationale School ca. 1959 
boppeste rige flnr: Lieske ten Hoeve, Piet Yntema, 
Gerben Bruinsma, Wouter van der Velde, Wypke Attema, 
Huite Heins, Hanneke Zijlstra
Twadde rige:Murk van der Veen, Jan Yntema, 
Teake Cramer, Gerard Visser, Akkie van der Velde, 
juffrouw De Jong, Martje Attema, Janke A. Cnossen, 
Geke Hoogterp, Willie Deinum
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Ut skoalle wei: earst 10 
toeren breidzje oan in 
sok of boarstrok...

Mar wat wy hjiroan sa bysûnder fûnen wie, 
dat sy ûnderwilens ek breidzje koe! Fierderop 
wennen de famylje Wildschut mei harren bern, 
sy hiene doe in buorkerij, no is dit Jachtwerf 
Wildschut.

Wy hiene ek in grutte grientetún, dêr helle ús 
heit elke dei farsk guod foar ús mem. As der 
om ûngefear 11:30 oere thús kaam bij de boer 
wei frege der steefêst oan mem wat moat der 
komme fan griente? Wat der mar klear is! En wie 
der tefolle griente yn ien kear klear, dan sutele 
heit it oan ‘e buorlju út.

Ik wie al hast 7 jier doe’t ik op skoalle kaam. 
Myn klasgenoaten wiene, Lies ten Hoeve, Germ 
Bruinsma, Sto&el Yntema, Wypke Attema en 
Wouter van der Velde. De earste trije klassen 
wiene bij ju&rou De Jong, de oare trije wiene bij 
master Kramer.  
En… simmerdeis, as it waar it taliet, gie master 
Kramer mei ús nei it Ko'etsjok. Dêr ha we 
swimmen leard. It Ko'etsjok, in stikje ûndjip 
wetter, fan de ‘Grutte Gaastmar’. 

Lies Ten Hoeve, Hanneke Zijlstra en ik binne fan 
ôf de legere skoalle freondinnen bleaun. Dat 
is nei ûngefear 62 jier noch sa en wy geane de 
lêste 12 jier in wykein mei-elkoar fuort. 

Us mem hie fêste regels, moarns foar skoaltiid 
moasten de jirpels skyld wêze en de ôfwask 
dien. Middeis út skoalle earst thús komme. Wy 
as âldste famkes breiden elke dei earst 10 toeren 
oan in sok of oan in boarstrok. Dan mochten wy 
de buert yn te boartsjen of nei it skoalle plein.
Sneins mei nei tsjerke, doe wie der noch 2 kear 
preek. We koene net allegearre tagelyk mei. 
Moarns mei heit as mem en middeis de oaren 

Ik ha in jier as tolve/ trettjin west, doe mocht 
ik elke sneon ju&rou De Jong helpe yn ‘e 
húshâlding. Dit die Tryntsje de Boer út de 
Lytse Gaastmar altyd by har, mar sy troude mei 
Feike Haanstra en gong út de Gaastmar wei te 
wenjen. Eltse wike #if gûne, wat wie ik bliid mei 
myn eigen fertsjinsten! 
Nei de legere skoalle op nei de húshâldskoalle 
yn Snits. Simmerdei op ’e fyts en winterdeis in 
abonnemint op de bus. Letter doe ’t wy âlder 
waarden giene we altyd op de fyts mei ‘de 
groep’. Wa’t mei fytse woe kaam moarns bij it 
gemaaltsje, dat is wer ’t no it bushokje stiet, mar 
dan oan de oare kant fan de dyk. Dêre ha ik #if 
jier hinne reizge. De lêste beide klassen ha ik it 
naaien leard- de oplieding ‘kostumearre’. Moai 
wurk, wat ik noch altyd graach doch, mar om 
myn berop d’r fan te meitsjen seach ik net sitten. 

Ik bin doe mei achttjin jier de oplieding foar 
Kreamfersoarchster begûn. It Kreamsintrum 
hjitte ‘Violetta’ yn it Hearrenfean, mei myn sus 
Aukje, trije moanne leare, en ien jier staazje. 
Doe ha ik myn diploma behelle en mocht ik oan 

Skoalreiske 1963 | tredde rige, !irde fan links is Janke.
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’t wurk. Machtich moai! Tsien dagen wiene wy 
dan yn in húshâlding en dan trije dagen frij en 
dan wer ‘op wacht’ oant der wer in telefoantsje 
kaam: It is wer sa#er.   

Doe kaam de tiid dat wy sneontejûns wol ris 
fuort mochten. Wy giene wolris nei de “Twee 
Gemeenten” yn Irnsum. Age Wildschut en Anne 
Hoekstra hiene in auto en namen ús wol gau 
ris mei. Sa ha ik Alle tro&en, we binne troud yn 
1973. 
Alle wie boer en wy hawwe #erder buorke op de 
pleats fan Alle syn âlders yn It Heidenskip.
Hjir ha wy trije bern krigen. Jouke yn 1975, 
Beitske yn 1977 en Age-Jan yn 1982. Jouke 
wennet mei Margriet en harren twa bern, Arwin 
Hessel en Anna Fem, yn Anjum. Beitske wennet 
mei Wiebe yn Jorwert. En Age Jan wennet mei 
Yvonne en harren trije bern, Marije, Jurjen en 
Norah, yn It Heidenskip. 

Yn it begjin fan ús trouwen binne heit en mem 
ferhuze fan it Hellinghús nei it Hellingpaed. 
Nei it wurk by Oane de Boer waard heit 
fabryksarbeider by Lankhorst yn Osingahuzen 
en dêrnei hat hy meunsternimmer west op ’t 
fabryk yn Heech. En ek noch de Ljouwert Krante 
rûn bringe. Yn 1979, op 61 jierrige leeftiid, foel 
heit d’r samar by wei. Dit hie in hele impact op 
ús gesin.

Alle wie boer mei syn jongere broer Jan. Troch 
dat myn suske Beitske wol gauris bij ús útfanhús 
kaam, en Jan noch frijfeint wie, ha sei kunde 
oan inoar krigen. Sa waard it in dûbele famylje. 
Wy buorken mei syn beiden en wennen neist 
elkoar, elk yn in 
pleats en sa ha 
we 38 jier buorke. 
Mei sa’n santich 
kij yn in Fryske 
stjelpbuorkerij.
Doe’t de bern 
grutter waarden, 
bin ik as  op-
pasmem begien 
yn ferskillende 
húshâldingen. 
En letter ek oan ’t 
wurk foar de thús-
soarch. 

Yn 2011 is it lân ferkocht oan it Wetterskip.  
De polderdiken moasten ophege wurde en der 
moast ek mear plak komme foar wetteropslach. 
Doe’t it leanbedriuw út ein sette mei de 
boppeste grûn (teeltaarde) der ôf te heljen, 
seagen wy al gau kontoeren fan in paad en 
rûnten fan stiennen. Dit blieken wetterputten te 
wêzen en in hiel soad stienneboel, pipekoppen, 
skuonsoalen en allerhande skerven fan pannen 
en diggels. Doe sei ik tsjin Alle: ‘Hjir sit mear yn 
’e grûn’, omdat wy ek wol wisten dat dêr eartiids 
in pleats stien hat dy’t ôfbaarnd is en troch in 
stoarm fergien is. Se ha doe besletten om de 
pleats wer op te bouwen; dit is úteinlik de pleats 
wurden dêr’t wy op wenne ha. Yn ’e balken stiet 
1867, ne&ens âld histoarikus Oepke Santema. 

Yn de simmer fan 2013 is it gebied ûnder wetter 

Kaart fan de Fluezzen: opgravingslokaasje is read 
markeard.
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setten en no bedoeld as rêstgebied foar fûgels. 
Dit natuergebiet hat de namme ‘Wolvetinte’ 
krigen.
We wisten fan Auke Bult út Molkwar, dat hij 
amateur-archeolooch is. Hy hie wol niget oan 
projekt ‘Skerven fan ’e Skar’ en hat in hiel soad 
diggels by elkoar socht en oan elkoar lime. Der 
kamen ek skalen mei moaie âlde teksten foar ’t 
ljocht en fan ’t gehiel hat der in tentoanstelling 
west yn Warkums erfskip. Yn 2019 hawwe de 
hjoeddeistige bewenners fan de ‘Wolvetinte’ fan 
it tanklokaal in museum makke en dêr binne no 
al dy fynsten te sjen. Dit museum ‘De skerven 
van de Skar’ is elke dei iepen om te besjen lykas 
it natuergebiet.
Yn 2017 hawwe wy de pleats ferkocht en doe 
binne wy ferhuze nei Koudum. 
No bin ik noch frijwilliger by de ‘Vrijwillige 
Paliatieve Terminale Zorg’ (VPTZ). Dat wol sizze: 
soarch biede oan minsken, dy’t yn de lêste 
faze fan harren libben kommen binne en thús 
bliuwe wolle om te stjerren. De VPTZ helpt en 
jout ûndersteuning wêr ’t dit mar kin. Ik doch dit 
no #ifentweintich jier en hoopje dit noch in hiel 
skoft te dwaan.

As de wyn gaadlik wie,
hearden wy de klok 
lieden...

De ’Wolvetinte’ en
de skerven fan ’e Skar...

As ik no efterom sjoch…
Doe’t ik yn ’e Gaastmar wenne, wiene der noch in 
soad winkels en hast alles te krijen. 
Twa bakkers, in grienteman, wol trije 
krudenierswinkels en in slachter en Hinte van 
Netten hie manufaktueren oan hús. 
Wieger Bakker wie smid, en hjir koene we 
winterdeis ús redens slypje en hy makke de 
fytsen wer heel. Se hiene der ek in winkeltsje 
by mei húshâldlik spul lykas kopkes en pantsjes 
leppels, foarken en messen. Der sille miskien 
noch wol wat mear winkels west ha.
Der kamen minsken oan ’e doar om harren 
waren te ferkeapjen en de tsjerkeklok koene we 

lieden hearre. 
Doe’t ik yn It Heidenskip kaam te wenjen, wie 
it earst wol wennen. We giene ien kear yn ’e 
wike te boadskipjen en as de wyn gaadlik wie, 
hearden we de klok lieden. No wenje wy yn 
Koudum, ha we alle winkels wer om ús hinne en 
hear ik de tsjerkeklok ek wer lieden.Dit is myn 
bydrage oan ‘e Praatmar fan de Gaastmar. 

Groetnis fan Janke Kampen-Cnossen

Janke by de iepening  fan de útstalling ’Skerven fan ’e Skar’ op 
29 juny 2019 
Kaart & loftfoto: lânboupolder oan de Skar yn it Heidenskip 
wurdt in natuerpolder en it betinkteken oan de  by de stoarm 
fan 1825 folslein fuortspielde  pleats.
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Laat zien dat 
je er bent!

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

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

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

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

It bûthúsbankje
’It Bûthúsbankje’ is in Frysk liet fan De Wiko’s.

Dit ’boereblues’ nûmer waard skreaun troch 
Kobus Algra fan de Wiko’s. In bûthúsbankje 
(d.w.s. in bankje yn in bûthús) waard eartiids 
brûkt om elkoar wat nijs te fertellen of om it 
buorkjen te bepraten en oer te eidzjen hoe 
’t de wrâld der hinne lei of wat er allegearre 
bard wie.

It Bûthúsbankje

Refr:
’k Sjoch noch dat bankje, dêr efter de kij
Hiel gewoan sa stie it derbij
’t Stie altyd ree bij mannich petear
It búthúsbankje, it is der net mear...

De kat op it bûthúsbankje, eartiids by ús thús [Willem WB]

* EN... dan staan er ineens op 
zaterdagmiddag twee lieve 
buurmeisjes Doutzen en Nynke, 
van de Hofstrjitte, voor de deur 
en zeggen ’We hebben lekkere 
cupcakes voor jullie gebakken’. 
Het bakken hebben ze samen met 
hun twee ‘grote zussen’  Wietske en 
Rommy gedaan.
Zo maar, voor alle buren!
Dat verdient toch zeker een plekje in 
de Praatmar. 

Groetjes,
Marianne Zoetmulder

Yn it midden van de búthús%ier
Stie it bankje faaks al mannich jier
Bij de iene efter stamboekskij
Bij in oar gewoane melkerij
Bij simmer stie it der faaks alline
Men molk dan meastal yn ’e #nne
No stiit earne yn ’t ferfal
Want hij past net in sa’n lisboksstâl

Hie m’n it hea fan’e wein dan yn ’e golle
Op it bankje fage men it swit dan fan ’e holle
Foar boer en feint in no%ik sit
Wêr’t men de tiid sa maklik dan ferjit
De meunsternimmer* mei syn bakje
It wie ek faaks dan wol syn plakje
No stiet it earne yn’t ferfal
Want hij past net in sa’n lisboksstâl

*persoan dy’t op ’e pleats meunsters fan molke nimt
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VOOR SLECHTS 
" 30,-PER JAAR
HAD HIER UW
ADVERTENTIE

HALF A-4
KUNNEN
STAAN!

meer informatie: praatmar@degaastmar.nl
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Waar blijft de tijd? 20 jaar geleden...
Liesbeth van Griensven van It Hellingpaed 
gaf de volgende kopij door. Het betreft 
een artikel uit de LC van 28 februari 
2001 over haar overleden echtgenoot  
Ad van Griensven en zijn passie om 
energieverspilling tegen te gaan.

GAASTMEER - Een uur onder de douche, het 
hele huis behangen met kerstverlichting, 
negen liter drinkwater voor het wegspoelen 
van een plasje, het is Ad van Griensven (71) 
een doorn in het oog. 

Door Bouwien Jansen | 28 februari 2001
Een lange lijst met ergernissen ligt voor hem op 
de tafel. Uitgeprint op overgebleven telexpapier 
uiteraard.  Samen met zijn vrouw Liesbeth 
doet Van Griensven zijn best de vervuiling en 
verspilling tegen te gaan. ,,A way of life”, noemt 
hij het zelf. Elke dag brengen de Van Griensvens 
vijf grote gieters regenwater naar hun toilet. Het 
water komt uit een ton in de tuin. Zo besparen 
ze jaarlijks 9000 liter drinkwater. Op het dak 
van de garage staat een radiator. Je zou het 
misschien niet zeg gen, maar het rare, zwarte 
ding heeft Van Griensven het hele afgelopen jaar 
warm gehouden. Van Griensven deed mee aan 
een experiment van verwarmingsbedrijf Ne#t. 
Anderhalf jaar lang stond een warmtepomp 
op proef in huis. De pomp werkt als een 
omgekeerde koelkast. Via de radiator op de 
garage wordt buitenlucht met koelgas een paar 
graden afgekoeld. Bij dit proces komt warm-
te wij. Zelfs als het buiten tien graden vroor 
was het huis van Van Griensven lekker warm. 
Want ook het afkoelen van min l0 naar min 18 

Ad van Griensven uit Gaastmeer vult de 
stortbak van zijn toilet met regenwater. 

Foto LC I Catrinus van der Veen

Ze worden vaak voor gek verklaard, 
de milieufreaks die zich opwinden 
over energieverspilling en onnodig 
stromende kranen. Maar Ad van 
Griensven uit Gaastmeer trekt zich daar 
niks van aan. Hij weigert zijn vuil vooruit te 
schuiven naar de volgende generatie.  

kRoMME TENEN DooR vERsPIllING vAN ENERGIE
graden geeft warmte. De nieuwe pomp van 
Ne#t werkt op gas.  Geduldig legt Van Griensven 
uit op welke manieren hij de verspilling te lijf 
gaat. Hij wil ook even de zonnepanelen laten 
zien. Vier stuks staan er op het dak. De zonne-
energie slaat Van Griensven op in een .oude 
scheepsaccu. Met een triomfantelijk gebaar klikt 
hij een bureaulampje aan: ,,Allemaal zonlicht’! 
Een computerprogramma laat. zien hoeveel 
energie de panelen op dat moment afgeven. 
Niet veel met dit rotweer.  Van Griensven is een 
idealist. Hij meent dat hij de aarde leent van zijn 
nakomelingen en hem dus weer netjes moet 
a%everen. Hij ergert zich aan de gemakzucht 
waarmee mensen met het milieu omgaan. 
Vroeger was hij een straatvechter. Hij wilde 
iedereen duidelijk maken hoe de wereld naar 
de verdoemenis geholpen wordt.  Maar de 
jaren hebben hem milder gemaakt en nu is hij 
met elke overwinning blij. Zoals toen hij naar 
een tennis-toernooi ging en zich opwond over 
de sproeiers die ’de hele dag nodeloos water 
in het rond spo-ten.  Hij vertelde een vrouw 
hoeveel water er wel niet verspild wordt, bij het 
doorspoelen van het toilet bijvoorbeeld. Hij liep 
de vrouw later tegen het lijf en ze zei: ,,Elke keer 
als ik op de wc zit denk ik aan jóu.” Lachend zegt 
hij: ,,De winsten zijn klein, maar ik ben er niet 
minder blij mee.” 
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Tollewei 115
8621 CX Heeg
0515 442208

heeg@wiersmatandheelkunde.nl
www.wiersmatandheelkunde.nl

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

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

Ons team staat voor u klaar!

restaurant | snackbar 
HERBERCH  
BY ÚS THÚS

breksdyk !" 
#$%! ax oudega swf 

0515 46 94 97  *  06 27 316 106

www.herberchbyusthus.nl

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

familie		-	vakantiehuis
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In de twee plaatjes hieronder zitten 18 verschillen. Kun jij ze allemaal vinden?
Als je ze op het onderste plaatje aankruist, kun je het bovenste plaatje nog kleuren.
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Het bureau voor:
Ontwerp voor nieuwbouw en verbouwing
Constructietekeningen
Lek- en stabiliteitberekeningen
Tuigtekeningen
Interieurontwerpen
Projectbegeleiding
Digitale snijpakketten

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

���������������������

FURUNO

HD 42

Soeverein

Soeverein
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E
DE PAsToR schRIjFT…
Voorjaar 2021
Een jaar geleden werden we in het voorjaar  
voor het eerst geconfronteerd met de 
’Tichtplicht’. Want ja, dat is het Friese woord 
voor lockdown ! Het klinkt nog ernstiger 
dan lockdown, vind ik. We zitten allemaal 
opgesloten! 

Maar er is zicht op ’bevrijding.’
Het is lente, onze deuren  kunnen weer vaker 
open en er komt meer gelegenheid elkaar te 
ontmoeten in de frisse buitenlucht.  
De lente geeft ons ook hoop met de steeds 
terugkerende belofte: hoe diep je ook gaat,  je 
zult ook weer tot bloei komen. 
In de kerk* vieren we dat Jezus door zijn dood 
en opstanding zelf gestalte geeft aan die 
belofte. 
We proberen te leven vanuit hoop, geloof en 
liefde. Wat is er veel gezongen en geschreven 
over deze thema’s. Voor nu wijs ik u graag op 
onderstaand liedje van Toon Hermans.
Nog mooier om het te beluisteren via YouTube: 
zoek op titel...

* Pasen 2021 zullen er waarschijnlijk nog geen 
vieringen zijn in de Pieltsjerke. Voor meer 
actuele informatie over online vieringen: zie 

www.pkn-gaastmeer.nl

Met een vriendelijke groet,
Pastor Ludwine Andel-van Hoeven

ludwinevanhoeven@
gmail.com

T. 06-41833319

Als de liefde niet bestond
Toon Hermans

Als de liefde niet bestond,
zullen ze stilstaan de rivieren.
En de vogels en de dieren,
als de liefde niet bestond.

Als de liefde niet bestond,
zou het strand de zee verlaten.
Ze hebben niets meer te bepraten,
als de liefde niet bestond.

Als de liefde niet bestond,
zou de maan niet langer lichten.
Geen dichter  zou meer dichten,
als de liefde niet bestond.

Nergens zouden bloemen staan
en de aarde zou verkleuren.
Overal gesloten deuren
en de klok zou niet meer slaan.

Als de liefde niet bestond,
dan was de hele vrijerij bedorven.
De wereld was gauw uitgestorven,
als de liefde niet bestond.

Als de liefde niet bestond,
zou de zon niet langer stralen.
De wind zou nooit meer ademhalen,
als de liefde niet bestond.

Geen appel zou meer rijpen,
zoals eens in het paradijs
Als wij elkaar niet meer begrijpen
dan is de wereld koud als ijs.

Ik zou sterven van de kou
en mij adem zou bevriezen
Als ik jouw liefde zou verliezen,
er is geen liefde zonder jou.
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Munkedyk 4                         
8611 JM Gaastmeer               

in- en verkoop
alle onderhoud + APK 

al uw schade afhandelingen
ruitbreuk en reparatie

airco service
wasplaats

0515-469753
f.hoogterp@home.nl

AUTOBEDRIJF
F.HOOGTERP

www.autobedrijfhoogterp.nl

***   

***   

***   

*** 

*** 

F.HOOGTERP

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

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

Eerste schooldag!
Wat is het toch een FEEST dat we weer naar 
school kunnen gaan! Op 9 februari gingen we 
weer voor het eerst naar school. Wat hadden we 
er zin in. Weer samen spelen en werken. 
Wat een verrassing; om 10.00 kwam meester 
Sybolt trakteren op gebakjes! 
Gekregen van onze stichting Palludara. Op de 
gebakjes stond: Welkom terug.

Ook vierden Auke Jagersma en Esmae de Jong 
vandaag hun verjaardag op school.
Zij zijn 5 jaar geworden. Wat een FEESTdag!

Winter
Alle wanten, mutsen, sjaals en skipakken werden 
uit de kast getrokken. 
Het was winter geworden in het land, wat een 
FEEST! Ook in Oudega en Gaastmeer hadden we 
#jn sneeuw.
Wat hebben de kinderen heerlijk buiten 
gespeeld. Fijn sleeën en sneeuwballen gooien.
Een week later hadden we ijspret. Veel kinderen 
uit groep 1 en 2 hebben in die dagen leren 

NIEUws UIT GRoEP 1 EN 2
Juf Jantina

schaatsen. Hier konden ze prachtig over vertellen. 
Door al het winterweer is de school ook 
nog twee keer een dag dicht geweest. Jammer 
wanneer je net weer begint, maar voor de 
kinderen een prachtige tijd.

Elin
Op 15 januari was het feest bij 
Elin Krikken thuis. Elin kreeg 
die dag namelijk een zusje. 
Ze heet Mayke.
Ook haar broer Sivert en broertje Arne waren 
natuurlijk erg trots. Gefeliciteerd met dit kleine 
meisje!
Op school hebben we een berenslinger voor 
Mayke gemaakt. Elk beer kreeg een truitje aan 
en die mochten wij mooi versieren. Wat een 
FEEST!
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Veters strikken
Tijdens het thuiswerken, hebben we gewerkt 
over het prentenboek Nippertje. Nippertje is 
een egel die altijd treuzelt en te laat komt. Dat 
komt omdat hij onderweg van huis naar school 
veel interessante dingen ziet, maar ook omdat 
hij het aankleden en veteren nog heel lastig 
vindt. Naar aanleiding van dit verhaal zijn wij 
ook aan de slag gegaan met het leren strikken 
van onze veters. Wanneer het lukt, kunnen 
we een echt veterdiploma krijgen. Voor de 
meeste kinderen hun eerste echte diploma; wat 
een FEEST! Een aantal kinderen 
hebben hun veterdiploma al 
gekregen. De rest oefent gewoon 
even door. Het gaat iedereen 
zeker lukken!

Spelen
Wat is het #jn om weer samen 
te kunnen spelen. Toen we weer 
op school kwamen hadden de 
ju&en een ziekenhuishoek in 
de klas gemaakt. Daar konden 
we als dokters aan de slag met 
verband, spuiten en een echte 
stethoscoop om de hartslag mee 
te beluisteren. 

In het speellokaal konden we ons verstoppen 
in een echte vogelkijkhut. Zo konden de vogels 
ons niet zien, maar wij de vogels wél. Met echte 
camou%agekleding en verrekijkers konden we 
nog dichterbij komen. Allemaal net echt! Wat 
een FEEST!

Verstoppertje!
Wij vinden het heel leuk om verstoppertje te 
spelen.
Doen jullie vandaag een keer met ons mee?
Wij zijn verstopt. Gaan jullie ons zoeken?
Jullie kunnen ons vinden op de volgende 
bladzijde.

Groetjes van de kinderen van groep 1 en 2.
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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 Riny Visser feenstra.visser@outlook.com 852957
ZWO-commissie PKN Gaastmeer  
(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' Pie Zeilstra piezeilstra@hotmail.com 469632

Dorpskrant 'De Praatmar' Willem Wendelaar 
Bonga praatmar@degaastmar.nl 469448

Fûgelwacht 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 Betty Wiegersma bettywiegersma@gmail.com 0639365885
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

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

sERvIcEPAGINA
‘De Praatmar’ verbindt graag mensen met mensen, clubs, verenigingen, instellingen en stichtingen!
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Bernou de Jong
T 06 27 04 74 31
daldherberch@outlook.com
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sinds 2005
Bouwprojecten op maat


