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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. 3 |  maaie 2021

Uiterste inleverdatum kopij voor het eerstvolgende nummer is zondag 5 september 2021

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 *

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

vrijdag 30 mei 2021 (vroeg!) oud papier bij de weg

* gEspot *
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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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oRANJEvERENIgINg 

gAAstMEER

 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 *
Geboren... 
14 maart 2021: Tess Evi, dochter van  
Robin Kampstra en Jildou Terpstra  
van de J.J. Hofstrjitte 21. Lokwinske!
23 april 2021: Johnny Piet, zoon van  
Tjitte Hettinga en Jolene Veldhuis, broertje 
van Molly Katie, Turfdyk 10.  Lokwinske! 

Verhuizing... en van harte welkom!
t� Sjoukje Iedema woont per 1 april  

op de J.J. Hofstrjitte 17.
t� Munkedyk 5: Pascal Faber.

* pARREbEAM *
Veel belangstelling voor de 
perenboompjes!

Woensdag 17 maart zijn bij ons op de 
Feandyk 4 wel 69 laagstam Conference 
perenboompjes opgehaald!
We zijn heel blij dat de boompjes een 
mooi plekje hebben gekregen in Oudega, 
Gaastmeer, Idzega, Sand!rden, Westhem, 
Tjerkwerd, Schettens en Sneek. 
We hopen dat ze goed aanslaan, dit 
voorjaar al een klein beetje in de bloesem 
komen en misschien al een peertje geven 
deze zomer. In ieder geval goed water 
geven bij droogte!
Als je nog vragen hebt over groei, bloei of 
snoei, kan je natuurlijk altijd even bellen.
Dank voor jullie komst!

Met groene groet,

Huub en Ester
Feandyk 4
06 52461395

* gEspot *

* NIJ yN ‘E gAAstMAR *
Pascal Faber, Munkedyk 5 

Hallo allemaal,  
Ik ben Pascal Faber (21 jaar)  
Sinds eind februari ben ik hier komen wonen.  

Ik ben opgegroeid en heb tot nu toe 
steeds gewoond in Lippenhuizen. Ik ben 
afgestudeerd als ICT’er maar daar doe ik 
momenteel niks mee, alleen in mijn vrije tijd.  
Momenteel werk ik bij Hospital Logistics. 
Wij zorgen voor veel producten voor 
onder andere MCL, Tsjongerschans, 
Noorderbreedte enz.  

Ik denk dat ik nog wel veel van jullie in en 
rond het dorp zie.  

Tot later! 
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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!

* DANk *

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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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

stIMbURo DE gAAstMAR
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Partij
nûmer

Partijnamme Tal 
stimmen % Sitten Twadde Keamer 

ne!ens De Gaastmar
1 VVD 35 18 28
3 CDA 31 16 24
4 D66 30 16 24
23 BBB 18 9 14
13 FvD 16 8 13
2 PVV 15 8 12
5 GL 11 6 9
7 PvdA 11 6 9
15 JA21 7 4 6
6 SP 4 2 3
9 Partij vd Dieren 4 2 3
8 ChristenUnie 2 1 2
14 BIJ1 2 1 2
10 50Plus 1 1 1
11 SGP 1 1 1
17 Volt 1 1 1
37 Partij voor de Republiek 1 1 1

Net jildige stimmen 0 0
Totaal tal útbrochte stimmen/sitten 190 100 150

Stimgerjochtigd  219  en opkomstperzintaazje wie 86,8%
  
    Yn De Gaastmar mochten 

219 minsken stimme 
(stimgerjochtigd). 
De partijen 29, 30, 31, 32, 34 en 
35 diene yn ús gemeente net 
mei.
[Redaksje Praatmar: partijen dy’t gjin stim 
krigen binne hjir net fermeld]

Guon minsken, dy’t net yn ús 
doarp wenje, hawwe hjir mei in 
folmacht stimd. Der wiene ek in 
pear stimmers út oare doarpen 
fan ús gemeente. Mar wa wit, 
hawwe guon minsken út ús 
doarp, earne oars stimd.
It binne no ienkear barre tiden, 
mar wy hiene dochs in moaie 
dei op it stimburo! De catering 
mocht net en foel dus út, dêr 
hawwe wy ús sels mei rêden. 
Mei tank oan alle stimmers!

Cees van Mourik

stIMbURo DE gAAstMAR | twADDE kEAMER

FE
R

kI
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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



De Gaastmar, doarpskrante ‘De Praatmar’        37ste jiergong nûmer 3 | maaie 2021

13

OOp donderdag 19 november 2020 kreeg 
ik onderstaande melding in mijn mailbox, 
nadat ik me via de website van de gemeente 
had opgegeven om stembureaulid te 
worden. 

Bedankt voor je aanmelding!

Je hebt je aangemeld als stembureaulid tijdens de 
verkiezingen op 15, 16 en 17 maart 2021. Wij zijn 
blij met jouw aanmelding!

Soms werkt social media wel! Want via Facebook 
kwam ik er achter dat er meer mensen nodig 
waren vanwege alle Covid-maatregelen.  
En wat te doen wanneer je, zoals ik, gelooft in 
het democratisch proces dat door het houden 
van verkiezingen ten volle kan worden benut. 
Het doorgaan van de verkiezingen was een feit. 
Alleen anders. Ik wilde mijn steentje bijdragen. 

Nog een passage uit een andere mail:

Covid-maatregelen
Een verkiezing in tijden van Covid-19 gaat anders 
dan u gewend bent. We krijgen in 2021 te maken 
met RIVM-richtlijnen en hygiënemaatregelen. 
Dat brengt voor stembureauleden extra 
werkzaamheden met zich mee. Zoals het 
tussentijds schoonmaken van stempotloden, de 
bladen in stemhokjes, stoelen/tafels 
bij wisseling van de wacht etc. Om die 
reden heeft het kabinet besloten dat 
er, in plaats van 3 stembureauleden, 
steeds 4 leden tegelijk zitting hebben. 
De maatregelen hebben ook tot gevolg 
dat de rollen van de leden veranderen 
en dat er meer stembureauleden nodig 
zijn. 
Om u een veilige werkomgeving te 
bieden zetten wij extra hulpmiddelen in. 
Er worden kuchschermen geplaatst en 
mondkapjes en wegwerphandschoenen 
verstrekt. Ook wordt bij de inrichting 
van de stemlocaties rekening gehouden 
met de dan geldende RIVM-richtlijnen. 

Zo ging het dus. Ik begon als 4e 
persoon….Met een hesje aan, 

mondkapje voor en (roze) handschoenen. 
Ieder potlood schoonvegen. Ieder half uur het 
stemhokje schoonmaken etc.
Wat bijzonder was dat ik deze dag heb 
doorgebracht in de wetenschap dat het goed 
zou gaan. Het liep lekker door (op twee uurtjes 
in de middag na, waarop het erg rustig was). 
Het dragen van het mondkapje, het ontsmetten 
van de handen en afstand houden was voor de 
bezoekers geen probleem. 

Samen met de andere stembureauleden kon 
ik mijn digitale training die ik eerder had 
volbracht, in de praktijk brengen. Stembureaulid 
zijn is een serieuze aangelegenheid die ook leuk 
is, zeker in Gaastmeer. Het is namelijk bijzonder 
om alle dorpsgenoten voorbij te zien komen… 
Na de sluiting om 21.00 uur, begon het tellen. 
Hier was wat coördinatie nodig. Want de grote 
lappen die de stembiljetten deze keer waren, 
vereisten een bepaalde logistieke helderheid 
die ik op dat moment niet bezat! Gelukkig 
was er voldoende ervaring in huis en is het 
dorpshuis groot genoeg en de vloer schoon! 
De grote opkomst in Gaastmeer geeft aan dat 
men gelooft in het democratisch proces. Ik heb 
het graag gedaan!

Groet,
Margriet Burgers

MIJN gANg NAAR HEt stEMbUREAU
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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 
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* DANk! *
Voor alle hartelijke 
blijken van medeleven 
en belangstelling na 
mijn ziekenhuisopname 
en de periode van 
revalidatie in 
‘De Flecke’ te Joure 
dank ik jullie! Het heeft 
mij goed gedaan. 
Vrijdag 23 april ben ik 
weer thuis gekomen.

Vriendelijk groetend,
Dieuwke van Netten

* gEspot *

Mini (moes)tuintje knutselen

Benodigdheden
t� wegwerpbeker
t� papier
t� schaar
t� kleurpotloden
t� modder
t� zaad
 
Teken een rondje op papier door de beker op z’n 
kop te zetten en dit om te tekenen.
Teken hier bloemblaadjes om heen en kleur of 
versier ze. Ook kun je de beker versieren.
Knip het rondje uit en schuif dit om de beker.

Vul de beker met modder en zaai hier zaadjes in.
Als je tuinkers zaait kun je zand in de beker doen 
met een laagje watten er op.
Vergeet niet om water te geven!

* gEspot *

yn in lyts húske oan ‘e ein fan ‘e Kaepwei....
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Voor het komende 
seizoen zijn we opzoek 
naar een paar nieuwe 
medewerkers die ons 
team op Camping de 
Bearshoeke in Oudega 
kunnen versterken!

Wie zijn wij?
Direct aan de 
Aldegeaster Brekken 
ligt onze gezins- en 
watersportcamping 
De Bearshoeke. Midden tussen 
het water, weidse polders en wuivende 
rietkragen vormt onze camping een waar 
watersportparadijs voor jong en oud. 
Zeilfanaten beleven op het water hun ideale 
vakantie, maar ook natuurliefhebbers komen 
hier helemaal aan hun trekken. Op onze 
camping tref je een grote verscheidenheid aan 
campinggasten van jong tot oud!

Wij zoeken hulp op het gebied van: 
t� Receptiewerkzaamheden, 
t� Schoonmaakwerkzaamheden en 
t� Animatie werkzaamheden.

Receptiemedewerker
Als medewerker op de receptie ben jij het 
eerste aanspreekpunt voor onze bezoekers. Je 
ontvangt onze gasten met een warm welkom 
en maakt hen wegwijs op de camping. Je 
zult onder andere gasten te woord staan, 
boekingen maken en gasten in- en uitchecken. 
Daarnaast zul je tijdens een werkdag de 
telefoon beheren en kan het zijn dat je af 
en toe bijspringt in de schoonmaak van de 
voorzieningen op de camping. 
Ben jij gastvrij en houd je van afwisselend en 
veelzijdig werk? Dan zijn we opzoek naar jou! 
Wat vragen wij? 
t� Je bent minimaal 18 jaar of ouder.
t� Je bent representatief en gastvrij.
t� Je bent computervaardig.
t� Je kunt bijspringen in de schoonmaak.

Schoonmaker 
Ons team op de camping willen we graag 
versterken met nieuwe schoonmakers! Lijkt het 
jouw leuk om met een team aan jonge collega’s 
het sanitair schoon te houden en ervoor te 
zorgen dat alles weer blinkt en hygiënisch 
schoon is? Dan zijn we opzoek naar jou! Sinds 
dit seizoen hebben wij een nieuw sanitair 
gebouw, waardoor schoonmaken appeltje eitje 
wordt. Verder zul je naast het sanitair, tijdens 
drukke dagen, af en toe ondersteunen in de 
controle en schoonmaak van trekkershutten en 
cottages. Mocht je geen ervaring hebben dan 
kan je gewoon reageren en krijg je een goede 
uitleg hoe de werkzaamheden verricht kunnen 
worden.
Weet jij van aanpakken en vind je het een 
uitdaging om alles schoon te houden? Dan zijn 
we opzoek naar jou! Wat vragen wij?
t� Je bent #exibel en weet van aanpakken. 
t� Je bent beschikbaar doordeweeks en in 

weekenden.
t� Je bent secuur.
t� Je bent minimaal 15 jaar of ouder. 

Recreatieteam medewerker
Daarnaast zijn wij op zoek naar een leuke en 
vrolijke animator. Gedurende het (hoog)seizoen 
bieden wij verschillende activiteiten voor jong 
en oud aan om onze gasten een onvergetelijk 
verblijf te bieden. Draai jij je hand niet om voor 

gEzoCHt: NIEUwE MEDEwERkERs!
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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

het organiseren van een knutselactiviteit, een 
speurtocht voor het hele gezin, een Pubquiz 
of een sport- en spelactiviteit? Kom dan ons 
recreatieteam versterken en laat je creatieve 
en sportieve talenten de vrije loop. Bij ons 
krijg je de vrijheid om mee te denken over de 
invulling van het animatieprogramma, bereid 
je deze voor en voer je ze uit. Kortom, je kan je 
creativiteit en enthousiasme goed kwijt!
Ben jij representatief, vind je het leuk om met 
kinderen te werken en ben je #exibel qua inzet, 
zoals in het weekend en op feestdagen? 
Reageer dan op deze vacature bij ons!
Wat vragen wij?
t� Je bent minimaal 16 jaar of ouder.
t� Je bent creatief en initiatiefrijk.
t� Je kunt goed plannen en organiseren.
t� Je kunt goed 

samenwerken.

Wat bieden wij?
Als medewerker bij ons kun je 
werken in een vakantiesfeer. 
Je bent lekker buiten, ontmoet 

veel leuke gasten en maakt onderdeel uit van 
een jong team van leuke collega’s op één van 
de gezelligste campings in Friesland. 
t� Je werkt parttime, ongeveer 5-10 uren per 

week.
t� Je werkt vanaf april t/m oktober.

Heb je interesse? 
Spreekt één of meerdere van deze taken je aan, 
neem dan contact op met Ida Wassenaar en 
kom in een persoonlijk gesprek meer te weten 
over de werkzaamheden en het aantal uren dat 
mogelijk is. 

Stuur een mail naar: info@bearshoeke.nl of 
bel naar: 06-10492004. 

Vermeld in welke functie je 
interesse hebt en stuur je CV 
z.s.m. naar ons op.
 En wie weet heb jij straks 
dé perfecte combinatie 
van werken, maar toch een 
vakantiegevoel!

www.bearshoeke.nl
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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 HIMD
FAN It lIIF!

I
Deze keer worden de vragen beantwoord door 
Lorenzo Savino. Hij is de kok van d’ Ald Herberch 
en woont nu een jaar in de pastorie op de J.J. 
Hofstrjitte. Dit is zijn verhaal.

Waar en wanneer ben je geboren? 
Ik ben geboren op 13 februari 1991 in Delft, dit 
ligt in de provincie Zuid-Holland. 

Jeugd
Ik ben opgegroeid in Delft en Zoetermeer, mijn 
vader heeft 18 jaar lang een eigen bedrijf gehad 
in onderhoud- en timmerwerkzaamheden. 
Daarna is hij bij stichting ‘Stunt’ gaan werken, dit 
is een bedrijf dat mensen helpt te re-integreren 
in de samenleving. Ze maken van gerecycled 
materiaal meubels, lampen en andere dingen, je 
kunt het zo gek niet verzinnen! 

School & opleiding
Na de basisschool en de middelbare school ben 
ik naar de François Vatelschool gegaan. Hier 
heb ik de opleiding beginnend-kok afgerond. 
Na twee jaar ben ik naar het Mondriaan in Den 
Haag gegaan, daar heb ik twee jaar de opleiding 
basis-kok gevolgd die ik met twee 8en heb 
afgerond. Daarna ben ik een vervolgopleiding 
gaan doen als zelfstandig-werkend-kok, nadat ik 
daarvoor ben geslaagd ben ik in de horeca gaan 
werken als zelfstandig werkend kok en later als 
chefkok.

Single/relatie?
Ik ben na 6 jaar weer happy single: haha! 

Werk? Wat heb je allemaal gedaan? 
Ik heb in mijn jeugd als schoonmaker 
gewerkt en ik heb bij mijn vader in het bedrijf 
vaak helpen klussen als 15-jarige. Vanaf 

loRENzo 
sAvINo

mijn 14de ben ik begonnen in de horeca 
als keukenleerling in de buurt van Delft 
en Zoetermeer. Na mijn opleiding ben ik 
zelfstandig werkend kok geweest bij restaurant 
‘De Sniep’ in Zoetermeer, ‘Het Gouden Hoofd’ in 
Den Haag, de ‘Lof der Zotheid’ in Voorburg en 
‘Clooney’ in Zoetermeer. 
Ik heb nog in een tapasbar gewerkt en ben later 
bij restaurant ‘Ton’s Muziek- & Eetcafé’ in Rijswijk 
als chefkok begonnen toen ik 23 was. Na ‘Ton’s’ 
ben ik gaan werken bij restaurant ‘Jofel’ in 
Rotterdam en later bij één van hun vestigingen 
in Zoetermeer. 
Bij stadsherberg ‘De Mol’ ben ik ook nog een 
tijd werkzaam geweest als chefkok, daarna heb 
ik ook nog gewerkt bij restaurant ‘Moeke’ in 
Delft. Na ‘Moeke’ ben ik bij restaurant ‘De Sjees’ 
gaan werken in Delft en daarna vertrok ik naar 
Curaçao. Daar heb ik bij restaurant ‘Fishalicious’ 
gewerkt, na een half jaar op het eiland ben ik 
teruggegaan om als chefkok te gaan werken bij 
’d’Ald Herberch’ hier in Gaastmeer. 

Wilde je altijd al kok worden? 
Nee, eigenlijk niet. Ik wilde vroeger het licht en 
geluid in. Lichtshows opbouwen bij festivals en 
concerten leek mij geweldig. Maar toen ik voor 
het eerst in de keuken stond bij ‘Mondriaan’ 
vond ik dat toch leuker. 
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Jachthaven 'Pieter Bouwe'
één van de mooiste en beschutte plekjes in 

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

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

jachthaven@pieterbouwe.nl 
www.jachthavenpieterbouwe.nl

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

Harinxmastrjitte 38
8621 BL Heeg
tel. 0515-442307

Woensdagmiddag

kinderen knippen
Vrijdagavond

knippen zonder afspraak

voor volwassenen

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

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

caravan movers

stalling
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Coronatijd, moeilijke tijd voor de horeca. 
Hoe ervaar je dat? 
d’Ald Herberch is sinds oktober al gesloten, dat 
betekent veel thuis zitten, wat ik natuurlijk niet 

gewend ben. Ik hoop snel weer in de (nieuwe) 
keuken te staan, want het restaurant is helemaal 
verbouwd. Ik en mijn collega’s hebben heel veel 
zin om weer te werken in de nieuwe zaak! 

Hoe bevalt het om in een klein dorp als 
Gaastmeer te wonen en te werken? 
Dat vind ik heerlijk rustig, ik heb 28 jaar in de 
stad gewoond en ik vind het leuk om in een 
klein dorpje te wonen. Iedereen kent elkaar dus 
gewoon gezellig, die saamhorigheid. 

Hobby’s? 
Sporten, klussen en reizen vind ik leuk. Eigenlijk 
vind ik heel veel dingen leuk maar in deze tijd 
kun je natuurlijk niet zo veel. Vooral reizen, daar 
kijk ik wel weer naar uit. 

Hoe zie je de toekomst? 
Ik kan niet in de toekomst kijken helaas, ik zie 
wel wat er gebeurt in het leven. 

Naar wie gaan de volgende Himd fan’t Liif 
vragen? 
Ik nomineer mijn nieuwe buurvrouw en collega 
Sjoukje Iedema!

4 
M

A
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E 
20
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4 EN 5 MAAIE: FRIJHEID bEtINkE & FIERE
Yn ’e lijte fan de Pieltsjerke...
spilet de kopergroep fan ’Concordia’ koralen, 
de taptoe en it  Wilhelmus.
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vAN DE JAREN zEstIg tot EN MEt NU
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MS collecteweek van 28 juni t/m 3 juli 2021

Van 28 juni t/m 
3 juli 2021 vindt 
de landelijke huis-
aan-huiscollecte 
van het Nationaal 
MS Fonds plaats. 
We zijn hard op zoek naar collectanten in 
Gaastmeer. Help jij ons in de strijd tegen de 
zenuwslopende ziekte multiple sclerose (MS)?

Word collectant
We zijn op zoek naar collectanten! Collectanten 
kunnen ervoor kiezen om huis-aan-huis of thuis 
vanaf de bank te collecteren. De opbrengst van 
de landelijke collecteweek is van essentieel 
belang  voor de 25.000 mensen met MS in 
Nederland die iedere dag met een ziekte 
moeten leven die hun zenuwen letterlijk sloopt. 
Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS 
moet daarom doorgaan.

Collecteren kost maar twee uurtjes tijd per jaar. 
En het is nog leuk ook!

Ziekte van het centrale zenuwstelsel
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. 
Doordat er iets mis is in het afweersysteem, 
wordt de laag om de zenuwen aangevallen 
en beschadigd. Hierdoor komen signalen 
van en naar de hersenen niet (goed) door, 
waardoor verlammings- en uitvalsverschijnselen 
optreden. 

Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers 
weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte 
te genezen is. Onderzoek is daarom hard 
nodig. Het Nationaal MS Fonds besteedt de 
opbrengst uit de MS Collecteweek onder andere 
aan wetenschappelijk onderzoek naar betere 
behandelingen en een betere kwaliteit van 
leven voor mensen met MS.

Meer informatie en aanmelden: 
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren 

Longfonds zoekt collectanten in Gaastmeer

Samen in actie tegen astma bij kinderen Geef 
je op als (digitaal) collectant via longfonds.nl/
collecte!
Voor de collecteweek van 17 t/m 22 mei is 
Longfonds nog op zoek naar collectanten in 
Gaastmeer. Steun Longfonds in de strijd tegen 
astma bij kinderen en geef je op als collectant 
via longfonds.nl/collecte. Je kunt ervoor kiezen 
met de collectebus langs de deuren of te 
collecteren met je smartphone. 

Collecteren aan de deur gaat volgens de 
coronarichtlijnen van het RIVM, veilig op 
anderhalve meter afstand. Het kost je 
gemiddeld twee uurtjes van je tijd en is meestal 
in je eigen buurt. 
Organisator/collectant Margriet Burgers is 
zelf al jaren actief en altijd weer gemotiveerd 
om op pad te gaan. 
’Vanaf mijn 15e jaar ontwikkelde ik allergische 
astma. Door het gebruik van juiste medicatie 
kon ik hier uiteindelijk mee omgaan. Het heeft 
even geduurd voordat ik wist welke medicatie 
het best werkte. Ook aanpassing van de 
omgeving heeft me geholpen. Zo goed zelfs dat 
ik nu zonder medicatie ben. Blijvend onderzoek 
naar de ziekte zorgt voor passende begeleiding. 
Daarom wil ik collecteren voor dit goede doel.’

Ga je liever niet met de collectebus langs de 
deur? Geef je dan op als digitaal collectant 
via longfonds.nl/collecte en collecteer met je 
smartphone. Vóór aanvang van de collecteweek 
ontvang je een sms waarmee je toegang krijgt 
tot je persoonlijke online collectepagina. Vanuit 
jouw collectepagina kun je heel eenvoudig en 
snel berichtjes met een geefvraag sturen via 
social media, WhatsApp of e-mail.

Geef adem. Samen met Longfonds. 
Longfonds gelooft dat 
we samen longziekten 
de wereld uit kunnen 
helpen. 
Wil je meer weten 
over de collecte of je 
opgeven als collectant? 

Ga naar longfonds.nl/collecte.

CollECtANtEN gEzoCHt IN gAAstMEER CollECtANtEN gEzoCHt IN gAAstMEER
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Utiliteitsbouw 

Ligboxstallen, loodsen en schuren (Woon) boerderijen 

Nieuwbouw en verbouw 

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

 Budgetteren, vergunning aanvraag, bestek en aanbesteding. 

 Inkoop, organisatie en bouwbegeleiding. 

 Nieuwbouw, verbouw en renovatie  asbestsanering, sloop en herbouw. 

            -  

      -   -

 

 

 

Een goed begin is het halve werk. 

Verhuur van bedrijfsruimte/winterstalling. 
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VVoormalig Doarpsbelangenvoorzitter Tineke 
Cnossen kreeg de vraag waar de naam 

’Feyta Schaer Brêge’ 
vandaan komt en stuurde die vraag door naar 
de redactie van ’De Praatmar’. Wij vroegen de 
Wurkgroep ’Oer De Gaastmar’ om een reactie.

Jan van Duyn schrijft...
Een skar (of schar) is een gemeenschappelijk 
stuk land, dat bij meerdere boeren in gebruik 
is. In deze streken is dat in de regel weiland 
of hooiland. Vroeger had je het recht om er 
jongvee of schapen op te weiden, het aantal 
was bekend. Later is een schar verdeeld over de 
gebruikers en had ieder zijn eigen stuk, zodat 
je het ook als hooiland kon gebruiken. (je hebt 
volgens mij nog wel scharren, nl. buitendijks 
land langs de Waddenzee, waar jongvee  en 
slachtvee graast). 

Feyteschar is dus de schar van 
Feyte, maar wie Feyte of Feyta of 
Feite was, hebben we tot op heden 
niet kunnen achterhalen. In 1511, in 
het Register van den Aanbreng, heet 
het land al zo, maar in de lijst van 
gebruikers komen we de naam Feite 
niet tegen, dus is het in die tijd al een 
veldnaam geworden, waarschijnlijk 
afkomstig van een overleden eigenaar, wie 
weet hoe lang geleden. 

In 1511 is de schar al verdeeld, want de kerk en de 
pastoor hebben er dan een beschreven stuk van in 
eigendom (de pastoor zolang hij in dienst is, het 
stuk blijft eigendom van de pastorie). 
Feyteschar lag in de hoek van de Inthiemasloot en 
de Grote Gaastmeer, bijna langs de Inthiemasloot.

brêgepraat... 1964  |  het oude ’heechhout’, voorheen een ’oerset’.

1992 | verwijdering oude brug

1966

1992 | tijdelijke pontonbrug is geplaatst

1981

Verwijderen oude brug
en plaatsen noodbrug.
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. 

Anneke Hoogterp voegt nog toe... 
Op het kaartje wat ik heb, genaamd: ’Goederen 
van de patroon, de pastorie en de vicarie te 
Gaastmeer’, staan twee stukken land genaamd 
Feijta Schaer. Ze liggen op de hoek Grote 
Gaastmeer/Inthiemasloot. Het ene is in 1700 
eigendom van de pastorie, mandelig (een vorm 
van mede-eigendom) met anderen.

In de lijst  ’Aanbreng van de landen en renten 
in Gaastmeer 11 juli 1511’, staan een aantal 
gebruikers/eigenaren die een 
paar pondemaat van het Feijta 
Schaer gebruiken, nl. Hero Lijoele!z 
1. 1/2 pm hooiland, Epa Jellaz 2 
pm hooiland, Hans Pierssz 2 pm 
hooiland enz.
Het is nog wel eens leuk om bij 
Tresoar uit te zoeken wie Feijta 
eigenlijk was.
Ten slotte:  de Wurkgroep ODG 
heeft in 2011 al eens een verhaal 
gehouden over veldnamen en toen 
een lijst van veldnamen gemaakt. 
Voor geïnteresseerden is deze lijst nog 
beschikbaar. 

Op een vergadering van Dorpsbelangen (i.o.m. 
de ruiverkavelingscommissie) rond1992-1993 is 
op voorstel van Jelte Wildschut de naam ’Feyta 
Schaer Brêge’ gekozen voor de toen nieuw 
geplaatste brug. In De Praatmar van 1992 werd 
het proces van de bruggenbouw ook beschreven.

Tot zover de reactie van de Wurkgroep ODG.

1970
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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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* EARstE *

Freed 19 maart om 16:45 oere 

fûn Klaas van der Goot it earste 

ljipaai fan it fûgelwachtgebiet 

De Gaastmar.

Lokwinske Klaas!

* gEspot *
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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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W

lekker ite mei...

aardappelsalade 
met sperziebonen, tomaat, 

tonijn en ei

lARs & RUDy

We gebruiken de aardappel eens 
voor een salade i.p.v. stamppot. 
Lekker met sperziebonen, 
tomaat, tonijn en ei!

30 min. bereidingstijd

Ingrediënten
t� 1 kg krieltjes
t� 400 g sperziebonen
t� 4 witte scharreleieren
t� 1 rode ui
t� 1 bosje radijs
t� 250 g cherrytomaten
t� 7$ g verse dille
t� 320 g Statesman tonijnstukken in olijfolie in 

blik
t� 1 citroen

Bereiding
1. Halveer de ongeschilde krieltjes en kook in 

11 min. gaar. Giet af en laat afkoelen. Kook 
ondertussen de sperziebonen in 10 min. 
beetgaar. Giet af en spoel onder stromend 
water koud. Kook de eieren in 8 min. hard. 
Laat schrikken onder koud stromend water, 
pel en prak grof met een vork.

2. Snipper ondertussen de rode ui zo %jn 
mogelijk. Snijd de radijs in partjes en halveer 
de tomaten. Snijd de dille %jn. Laat de tonijn 
uitlekken, maar vang de olie op. Boen de 

citroen schoon. Rasp de gele schil. Pers 
1 helft van de vrucht uit, snijd de andere 
helft in 4 partjes. Meng 4 el tonijnolie 
(per 4 personen) met het citroenrasp, 1 el 
citroensap (per 4 personen) en de dille tot 
een dressing. Breng op smaak met peper.

3. Doe de krieltjes, sperziebonen, ui, radijs en 
tomaat in een schaal en schep om met de 
dressing. Verdeel het ei en de tonijn erover 
en breng op smaak met (versgemalen) 
peper. Serveer met een citroenpartje.

 
Vegatip
Vervang de tonijn door geroosterde amandelen.

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

EEt sMAkElIJk!

* vACAtURE *
Wij zijn op zoek naar enkele scholieren 
om ons te komen versterken tijdens 
de zomerdrukte: periode juni, juli en 
augustus, op afroep. (tijdelijk)

Werktijden in overleg, vroeg opstaan moet 
geen probleem zijn, daarnaast bereid zijn 
om ook in de weekenden te werken en op 
zondag, volgens rooster.

Werkzaamheden: kassa-werkzaamheden, 
bakken verse broodjes, vakken vullen en 
verdere voorkomende werkzaamheden. 
Leeftijd v.a. 16 jaar.

Persoonlijk: opgeruimd vriendelijk 
karakter, weten van aanpakken, enige 
rekenvaardigheden vereist.
(scholier/schoolverlater)

Salaris volgens geldende c.a.o.  
Wij bieden een %jne persoonlijke werksfeer.

U kunt uw sollicitatie richten aan 
’Dagwinkel Gaastmeer’ via mail:
info@dagwinkelgaastmeer.nl  
of uw CV persoonlijk langs brengen.

Wijntip
Een heerlijke Pino grigio van Yellow Tail

Een heerlijke witte wijn met frisse smaak 

met tonen van peer en passie fruit 

heerlijk koel drinken
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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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Ingezonden voor dorpskranten Gaastmeer en Oudega

NooRDERtRots zUIvEl

De achterliggende jaren zijn velen 
van u trotse afnemer geweest 
van Weide Weelde Boerenzuivel. 
Producten die deels hun herkomst 

vinden in Súdwest-Fryslân en zo verbonden 
zijn met Gaastmeer, Oudega en omstreken. 
Daarom informeren wij u graag over de 
laatste ontwikkelingen rondom onze zuivel.

Om diverse redenen hebben we besloten een 
andere weg te bewandelen met Weide Weelde. 
Als gevolg daarvan is onze zuivel in de bekende 
verpakking tot uiterlijk begin maart verkrijgbaar 
bij de voor u vertrouwde verkooppunten. Vanaf 
medio maart is de zuivel van Weide Weelde 
verkrijgbaar onder het Noordertrots-label bij de 
vestigingen van Poiesz supermarkten.

De naam en de verpakking veranderen, maar 
veel blijft bij het oude. Onze Weide Weelde 
boeren blijven de melk leveren, de producten 
behouden hun vertrouwde smaak en de 
%loso%e achter de producten en de binding met 
het Weide Weelde Fonds blijven overeind.

bEN vERHUIsD

Hoe moet je dat nu zeggen, ik ben  
40 meter verder komen wonen. En dat 
in zo’n ruime provincie als Fryslân!

Toch is dit de werkelijkheid. Veel mensen die 
met de pont zijn over gegaan hebben het 
aanschouwd. 
Zit hier een berichtje te typen op ongeveer 5 
meter van het water van de Grûns, maar, en dat 
is belangrijk: naar volle tevredenheid. 
Ik hoop hier nog veel mensen uit het dorp een 
kop ko&e of thee aan te kunnen bieden.
Heb van mijn zoon Ulbe een mooi ko&ezet-
apparaat gekregen en de jongste zoon Sybren 
komt met zijn gezin in het ouderlijk huis te 
wonen, om zo een beetje op ’de oude’ te passen. 

Hoop zo met jullie allen uit het mooie dorp 
Gaastmeer noch een mooie tijd door te maken

Gerrit Renema, De Gaastmar, 4 mei 2021
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I
gAAstMARDER oM 
UtENs skRIUwt...

Christelijke School ca. 1950
Bovenste rij v.l.n.r.: Bartele van der Meer, Aebe 
Hoogeterp, Thijs de Boer, Wiebe Leenstra, Tjipke 
van Netten, Wijbren van der Goot, Sieb Hofstede, 
meester G. van der Werf

Tweede rij: Lolkje Viersma, Fenna van Netten, 
Annie Ykema, Antje Terpstra, Wiep van der Veen, 
Hinke Atsma, Willem Hottinga, Stinus Terpstra

Derde rij: Wietske de Boer, Lieske Elzinga, 
Jeltje van Brug, Piertje Leenstra, Annie Wildschut, 
Hessel Visser, Sjouke Schilstra, Berend van Netten, 

Rinse Westra.

Ik ben geboren op 30 oktober 
1938. Mijn ouders waren Jan 
Hofstede en Grietje Sterk
Ik was de jongste van 4 kinderen.
Evertje(Epie) geboren in 1928, 
Sake (1930), Roelofke ( Roelie 
1933) en ik. Ik ben geboren op 
het Hellingpaed en later zijn we 
verhuisd naar de Langstraat.

Epie en Roelie zijn beide conductrices geweest 
bij Thijs Westra.
Als jongen van 6 á 7 jaar maak je op het eind 
van de oorlog nogal wat 
mee, zo heb ik Duitsers op 
een zondag in huis zien 
komen terwijl ik bij mijn 
beppe Evertje onder haar 
ledikant lag. Die woonde 
bij ons in.
Bij die razzia is het huis 
van Thijs Westra in 
brand gestoken want 
die zat in het verzet. 
Hij had zich verstopt in 
de regenwaterput. De 
brandweer van het dorp 
mocht alleen het huis van 
Joh. Haanstra nat houden 
omdat daar een jood op 
zolder zat. ( huisje waar 
Attie Bak nu woont).

Helemaal op het einde van de oorlog kwam 
een groepje Duitsers de sleepboot , die voor de 
wal bij Joh. Attema lag, stelen. (huis Dieuwke 
van Netten). De schipper en zijn vrouw werden 
gewoon op de wal gezet. Bij het volk dat daar 
stond te kijken was ook Folkert van Jentsje en 
Akke Leenstra. Hij had een revolver op zak en 
wou op die Duitsers schieten maar dat hebben 
ze hem afgeraden anders begonnen de Duitsers 
op het volk te schieten en vielen er doden.

sIEbREN tHEUNIs HoFstEDE

Langstraat 4 (2003)
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Op de dag van de bevrijding werd er geschoten 
met een stengun van de overzijde van de wijk 
door mensen van het verzet, ze schoten op een 
klomp in de wijk.(sloot bij het huis van Hylke en 
Lutske Wildschut). Ik was nieuwsgierig dus ik 
ging naar die mannen toe. Maar dat mocht niet 
want ze waren bang voor de kogels die weg 
ketsten.

Met 16 jaar ben ik direct bij de opgerichte 
drumband gekomen. Tot mijn 23e heb ik bij het 
korps gedrumd.
In 1962 ben ik getrouwd met Lieske Elzinga 
uit De Lytse Gaastmar . We zijn toen gaan 
wonen in IJlst. Daar hebben wij een huis van 
Nooitgedacht gekregen waar ik 4 jaar gewerkt 
heb .
Mijn hart trok meer naar de Jachtbouw 
wat ik tot mijn 60e gedaan heb bij 
verschillende bedrijven in o.a. Woudsend 
en Sneek. Daarna ben ik met pensioen 
gegaan.
Lies en ik hebben 3 kinderen gekregen 2 
meisjes en 1 jongen: Ellie, Greetje en Jan 
Sake. We hebben 15 jaar in IJlst gewoond 
en daarna 21 jaar in Sneek waar ik toen 
mijn werk had. Op vakantie gingen we 
heel Nederland door op de %ets met tent 
en kookgerei. 
We wonen nu alweer 23 jaar in 
Oppenhuizen. Hier heeft onze zoon een 
nieuw huis voor ons laten bouwen. We zijn 
kerkelijk met ons dorp verbonden en zijn 
lid van één van de vele biljartverenigingen 
en al 22 jaar bij het shantykoor ‘Top en Twel 
Sjongers’ . Verder ben ik al 46 jaar lid van de 
%etsclub ‘Rally’ waar ook Lies een poos lid van 
geweest is. Zomers maak ik nog 2 ritjes per 
week van zo’n 50 km met mijn vaste %etsmaat 

Riekus. 
We hebben een bootje 
gehad waar mee we ook 
vaak in Gaastmeer kwamen 
om mijn broer Sake te 
bezoeken en als hij dan 
niet thuis was dan gingen we 
naar het kerkhof want daar 
liggen alle oude bekenden 
die we van vroeger kenden. 

Op het meer met hond Fanny.

We wonen heerlijk in 
Oppenhuizen en hopen 
nog wat gezond te 
blijven.

Met vriendelijke groet, 
Sieb en Lies Hofstede
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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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MMoarns om 5 oere doe’t Piet syn ronde lâns de 
hinnen en de hynders die foar dat er te melken 
gie wie der in ferrassing yn it hynstehok: by 
de wite pony Danique rûn in fôltsje yn it hok. 
In merje!  

Se wie al droech en dus al in pear oeren earder 
op’e wrâld kommen. It like allegear goed  en it 
fôltsje dronk al by de mem.
Jûns der foar hienen Piet en Hilda, ús hynste-
kenner út Heech, noch goed nei de pony sjoen 
en tsjin elkoar sein dat der fannacht noch niks 
komme soe.  We ha lekker sliept en de pony hat 
‘m sels rêden, sa’t pony’s en 
hynders dat meastal dogge 
as se smite moatte: it leafst 
sûnder  ‘pottekikers’.
Wy sa bliid as in protter oan 
it melken en letter foto’s 
meitsje en appe nei de 
pony- en hynstefreonen en 
-bern.
De earste dei noch yn it hok, 
mar op Keningsdei mocht 
it spul al nei bûten en hat 
Donna, sa ha we it fôltsje 
neamd -nei de beppe-, har 
earste rûntsjes yn it lân 
draafd. Wat kin sa’n lyts 
fôltsje hurd!

Freedtemiddei binne de bern út de Gaastmar 
op kreambesite west. In pear hienen in tekening 
of in moaie kaart makke. Se mochten  allegear 

even it fôltsje aaie en goed besjen. En se krigen 
fansels beskút mei mûskes en limonade, wat in 
feest!

Piet en Dieuwke Visser,
Aldwar Pleats

DoNNA, FôltsJE FAN DANIqUE 
berne op 26 april op Aldwar Pleats
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Hierbij het jaarverslag van de 
begrafenis-vereniging. Vanwege 
corona geen ledenvergadering, 
daarom deze keer plaatsing in de 

dorpskrant. In verband met corona heeft het 
bestuur in het najaar niet meer vergaderd.

Wat betreft de bestuursverkiezing heeft Sjouke 
Attema aangegeven nog wel een periode van 
5 jaar door te willen gaan.

Dit jaar zijn er twee uitvaarten verzorgd, 
te weten:
t� mevr. A.J. Flapper-Hylkema,  

overleden 30-06-2020 te Heeg,  
begraven 04-07-2020 te Blauwhuis.

t� dhr. S. Deinum [Oppenhuizen],  
overleden 10-12-2020 te Leeuwarden, 
begraven 17-12-2020 te Gaastmeer.

JAARvERslAg bEgRAFENIsvERENIgINg ’EENDRACHt’ gAAstMEER 2020

Het aantal leden per 31 december 2020 
bedroeg 251, dat is drie minder dan in 2019.

De kascommissie, bestaande uit Folkert 
Leenstra en Harm Zeilstra, heeft begin februari 
de boeken gecontroleerd en goed bevonden. 
Dit jaar werd met een plus van 855,26 euro 
afgesloten ten op zichte van 2019. 
Mochten er leden zijn die meer willen weten 
over de %nancieen dan kunnen zij zich melden 
bij Evert Terpstra.

Bestuur Begrafenisvereniging

’Eendracht’ 
Gaastmeer.
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W
Even voorstellen…

Wij zijn Ivo Veenstra en Deliana Hakze, 
woonachtig in Lippenhuizen. Op de parkeer-
plaats aan de Turfdyk in Gaastmeer staat 
onze snackwagen. Wij bieden een ruim 
assortiment: patat, snacks, ijs, ko"e, thee, 
snoep, koek en frisdrank.

De snackwagen is 
onderdeel van 
HV Evenementen-
service. Een bedrijf dat 
evenementen voorziet 
van o.a. catering. Om-
dat de evenementen 
helaas nog niet to-
egestaan zijn, hebben 
wij ervoor gekozen 
de snackwagens op 
vaste standplaatsen te 

zetten. Niet alleen in Gaastmeer, maar ook in de 
Hemrik staat een wagen. 

De snackwagen staat van april tot oktober in het 
dorp. De openingstijden in mei zijn van 12:00 
uur tot 19:00 uur op donderdag t/m zondag.

Naarmate het seizoen aanvangt, zullen de 
openingstijden gaan uitbreiden. Voor de actuele 
openingstijden willen wij u graag verwijzen 
naar de facebookpagina ’Snackpunt Turfdyk 
Gaastmeer’.

Via de snacklijn kunt u bij ons ook een bestelling 
plaatsen, voor afhaal. Wij bezorgen niet. 
Telefoonnummer: 06 21320643. 

Voor meer informatie over 
HV Evenementenservice, het boeken van 
snackwagens en kermisattracties voor feesten, 
markten en partijen, kunt u contact opnemen 
met Ivo Veenstra (06 33767794). 

Wij heten u welkom bij Snackpunt Turfdyk 
Gaastmeer! 

wElkoM bIJ... 

snackpunt turfdyk!
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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.tandartsheeg.nl of loop bij ons binnen. 

Oant	sjen	yn	ús	praktyk!			
Tot	ziens	in	onze	praktijk!

Tollewei 115 T. 0515-442208
8621 CX Heeg   |  E. info@tandartsheeg.nl

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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H
DE pAstoR sCHRIJFt…
De moanne stiet te pronkjen… 
(Lieteboek 246b)

Heeft u die prachtige supermaan ook gezien 
eind april? Op die avond had ik via whatsapp 
contact met Ulrike Arnold in Duitsland. 
Helaas kon Ulrike door corona al lang niet 
meer naar haar geliefde Gaastmeer komen, 
maar we blijven verbonden. 

Op mij maakt zo’n supermaan altijd een grote 
indruk en tijdens ons gesprekje bleek dat 
Ulrike dit prachtige verschijnsel ook kon zien 
vanuit haar huis. Of wij het lied ’Der Mond is 
aufgegangen, die goldnen Sternlein prangen’ 
ook kennen, vroeg ze. En inderdaad, het staat 
in ons liedboek en heeft naast een bijzondere 
tekst ook een prachtige, tere melodie. Uit mijn 
hoofd herinnerde ik me iets over de aarde die 
in dromen ligt en over een couplet dat we als 
kleine mensen, vanaf de aarde altijd maar een 
deel van de maan zien en dat veel voor ons 
verborgen blijft. En iets over vroom en vrolijk 
zijn…

De volgende ochtend legden we de Duitse 
vertalingen naast de Nederlandse en de Friese.
We verbaasden ons samen over de diepte van 
de tekst: het mysterie van het leven, het wonder 
van de schepping dat je zo kan raken, de 
vredevolle berusting die er aan het eind van de 
dag en aan het eind van een mensenleven kan 
zijn.

In de Nederlandse vertaling 
luidt het derde 
couplet dat gaat 
over wat voor ons 
verborgen is, als volgt:

Ziet gij de maan? De schone 
wil zich maar half vertonen,
Toch is hij er geheel.
Zo zijn er grote zaken
waar wij geen ernst mee maken:
ons oog ziet enkel maar een deel.

Over de vredevolle rust gaat het laatste 
couplet in het Fries zo:

Wy wolle amen sizze
en ús te rêsten lizze,
de jûnwyn wurdt al kâld.
God, lit ús sliepe-yn frede
en wês yn jo genede
mei al jo bern op dizze wrâld.

Mocht u de volle maan van 27 april hebben 
gemist, op 26 mei krijgt u alweer een kans ! Een 
supermaan is 27.000 km dichter bij de aarde 
dan een gewone volle maan, daardoor zien 
wij haar 7% groter en 14% helderder. Door de 
tijden heen zijn aan de maan door veel volken 
bijzondere krachten toegekend. Het verschijnsel 
van eb en vloed hebben wij te danken aan de 
maan. 

Sommige mensen schijnen minder goed te 
slapen met volle maan of ervaren andere 
bijzondere dingen. In elk geval is het de moeite 
waard om aan het eind van de dag even naar de 
hemel te kijken en u te verwonderen…

Voor wie dit prachtige lied ook wil beluisteren, 
op YouTube is veel te vinden. In Duitsland is het 
ook een kinderlied. In deze uitvoering staat er 
een prachtige %lmpje bij: 
https://www.youtube.com/
watch?v=sFTzBc6CA7Q

Een vreugdevolle meimaand en een goede 
nachtrust gewenst.

Met een vriendelijke groet,
Pastor Ludwine Andel-van Hoeven
ludwinevanhoeven@gmail.com
T. 06-41833319
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D
door Maarten van den Biggelaar

De eerste keer dat ik Gaastmeer ontdekte 
was exact 53 jaar geleden. Mijn ouders 
huurden samen met een bevriend stel 
twee vakantiehuisjes aan het Piel van de 
ondernemende dominee Bruinsma. 

Ik was gek op zeilen en had samen met mijn 
broer Reinier een FJ (#ying junior) waar we veel 
wedstrijden mee zeilden. Mijn moeder bracht 
ons met aanhanger en tent naar de Sneekweek 
of de Hollandweek in Muiden. 
Wij zijn 3 jaar op vakantie gegaan naar 
Gaastmeer en in mijn gedachte was het 
alleen maar mooi weer met iedere dag zeilen 
en zwemmen. Het derde jaar was een van 
de buren de familie Steijn uit Huizen met 
hun bloedmooie dochter Carolien. Het kon 
natuurlijk niet anders of ik werd smoorverliefd 

en zij ook gelukkig. Het zeilen werd ingeruild 
voor rietzeilen, (in ons geval, heel onschuldig, 
eindeloos zoenen) wat in dit geval betekende 
de hele dag liggen op het strand van het nieuw 
gebouwde eiland tegenover het Piel. 
Je begrijpt Gaastmeer kon voor mij niet meer 
stuk en voelde als een warme deken waar ik 
ook een beetje verliefd op werd. Ik herinner 
me nog heel levendig dat ik me zelf beloofde 
dat als ik ‘groot’ was, ik een huisje in Gaastmeer 
wilde kopen samen met Carolien. (Mijn relatie 
met Carolien heeft 3 jaar geduurd maar we zien 
elkaar nog steeds af en toe en ze is nog steeds 
leuk). 

Na de vakanties in Gaastmeer was het tijd om 
nog meer te puberen, school af te maken en 
economie te gaan studeren in Rotterdam. Van 
economie begreep ik niet veel. Toen ik eindelijk 
dacht dat ik mijn statistiek briljant had gemaakt 
kreeg ik als cijfer een 2. Het was tijd om te 
stoppen in Rotterdam. 

Dus ging ik naar Amsterdam om rechten te 
studeren en daarna nog 2 jaar in New York 

vennootschapsrecht. Ik wilde advocaat worden 
maar tijdens mijn sollicitatiegesprekken werd ik 
steeds somberder want zag die wereld eigenlijk 
helemaal niet zitten. 

In een vlaag van verstandsverbijstering ben ik 
gestopt met solliciteren en wilde alleen nog 
maar leuke dingen in mijn leven gaan doen. 
Iedereen was woedend: hoe kan je je leven en 
opleiding zomaar weggooien voor een ongewis 
bestaan als zelfstandige. Leuke dingen doen 
is een mooie gedachte maar daar kan je niet 
van leven. Dus al snel had ik verschillende 
freelance baantjes om de kost te verdienen 
zoals tv- en radioproducties doen voor de VPRO 
en VARA, achter een bar werken om al mijn tijd 
te kunnen besteden aan het maken van het 

businessplan voor het blad dat ik bedacht had: 
Quote. De persoon die mij daarbij hielp was 
Mariette Roodenburg en hier start weer de link 
met Gaastmeer. Mariette werd verliefd op Toon 
Nagtegaal, en die kochten het oude huis van 
Jan en Boukje. Ze vroegen of ik een keer kwam 
eten, het was in de winter, en heb er niet veel 
van gezien, ik kwam in het donker en vertrok de 
volgende ochtend in het donker. Ons contact 
raakte een beetje verloren en iedereen ging 
zijns weegs. 

Quote was inmiddels een echte uitgeverij 
geworden met 200 medewerkers en ik had 

ode aan gaastmeer

Leuke dingen doen,  
een mooie gedachte...

Businessplan: ’Quote’...

Rietzeilen...
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mijn oude hobby van het wedstrijdzeilen weer 
opgepakt met een MUMM 30. We zeilden over 
de hele wereld van Amerika, Chesepeake Bay 
tot Sardinië en uiteindelijk het EK in Medemblik. 
Goed zeilen betekent heel, heel, veel trainen in 
de weekends en vakanties en dat had gezorgd 
voor wat scheurtjes in mijn relatie met toen ook 
nog een jonge zoon Roemer. Ik kreeg de keuze 
stoppen met wedstrijdzeilen of scheiden. 
Gelukkig kreeg ik in Medemblik een Telegraaf 
onder ogen geduwd en zag daar een 
advertentie staan van een mooi nieuw huis 
aan het water in Gaastmeer. Vaag kon ik me 
herinneren dat Toon en Mariette een nieuw huis 
hadden laten bouwen en dacht: dat zou wel 
eens hun huis kunnen zijn. Zondag na a#oop 
van de wedstrijden heb ik Toon gebeld en het 
bleek te kloppen. 

Maandag zaten we ‘s middags op de borrel bij 
Toon en Mariette, het was strak blauw, stevige 
noordoostenwind, de mooiste zonsondergang 
ooit en ik was verkocht. 
Op dinsdag heb ik het huis gekocht en een 
week later de Mumm verkocht. Tijd voor een 
nieuwe fase in mijn leven: familyman maar 
wel met een heerlijk huis aan het water op een 
mooie plek. 

Dat is nu zo’n 19 jaar geleden 
en in die periode is er veel 
gebeurd. Ik ben in augustus 
getrouwd in Gaastmeer toen 
Eartha 7 maanden zwanger 
was van Summer met een 
prachtig feest met schitterend 
weer en dansen tot laat in de 
ochtend. 

De eerste 5 jaren waren wij er 
ieder weekend in Gaastmeer 
maar dat werd later door onze 
scheiding maar ook voetbal en 
allerlei schoolactiviteiten wat 

ingewikkelder. Iedere fase in het leven heeft 
zo zijn eigen karakteristieke elementen. Mijn 
kinderen zijn nu wat ouder en vinden het ook 
weer heerlijk om in Gaastmeer te zijn. Summer 
heeft zelfs stage bij Ulbe Jan gelopen (maar 
weet niet of dat hem geholpen heeft :-). 

Elf jaar geleden zat ik te eten in een leuk 
restaurant in Parijs en werd bediend door een 
prachtige vrouw. Aan het eind van de avond 
kreeg ik een brie'e van haar of ik zin had met 
haar te gaan dansen in de club L’Avonture. En 
een avontuur werd het want wij zijn nu al 11 
jaar samen. 

Een hilarisch verhaal moet ik nog wel even 
kwijt. Zeven jaar geleden op een mooie zonnige 
dag, half april, met een zacht windje kwam een 
vriendin op bezoek en wij gingen even een 
rondje op de Brekken zeilen in de Valk die ik 
van Ulbe Jan kon lenen. Zij aan het roer en ik 
aan de fok, babbel babbel, kabbelend water 
niets aan de hand totdat er een vlaag kwam en 
zij in plaats van te loeven keihard aan het roer 
ging trekken. Snel schoten los gooien mocht 
niet meer baten. Wij kapseisden en de boot 
zonk tot aan het dek en dreef stuurloos rond. 
Het water was nog veel te koud om naar de 
kant te zwemmen, mobieltjes hadden we thuis 

gelaten. Er voer er een bootje in 
de verte en wij hebben als echte 
drenkelingen staan schreeuwen 
om hun aandacht. Gelukkig 
zagen zij ons en om een lang 
verhaal kort te maken kon ik 
via hun Ulbe Jan bereiken waar 
Douwe en Marijke op bezoek 
waren. Dat was letterlijk een 
voorbeeld van een geluk bij 
een ongeluk. Zij kwamen met 
hun zeilboot, hebben de Valk 
via een ingenieuze constructie 
opgeheven en terug naar de 
Kaepwei gebracht. Rillend en 
ik een (zeil)reputatie minder 
stonden wij weer op de kant. 

Een zeilreputatie 
minder...

Het was strak blauw, 
stevige noordoostenwind, 
de mooiste zonsondergang 
ooit en ik was verkocht...

De kinderen: Summer en Roemer
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B
doorstart... 

boppe de golle 
Boppe de Golle is een leerwerkbedrijf en biedt 
een unieke training voor jongeren volgens de 
methodiek van het ervaringleren. 

Wij geven begeleiding die speciaal bedoeld is 
voor jongeren in de leeftijd van 16 t/m 27 jaar 
die voortijdige schoolverlater of werkloos zijn. 
Wij vinden dat deze jongeren een kans verdienen 
en wij willen hen dan ook motiveren en 
inspireren en zo opleiden om hen zo een goede 
start te geven voor hun carrière in de horeca. Wij 
werken met diverse instanties om dat te kunnen 
realiseren. 
Met vriendelijke groet,
Team Boppe de Golle 

In 2007 heb ik Quote verkocht en ben in 2010 
weer terug bij af en weer begonnen als klein 
ondernemer, soms met succes maar ook met 
een paar grote mislukkingen. Sinds 2 jaar ben 
ik iedere week heel hard aan het werk voor 
mijn data bedrijf Marveltest.com dat ik samen 
met Bhupinder, mijn mede eigenaar, heb 
opgericht. Bhup studeerde aan de universiteit 
van Amsterdam en we raakten aan de praat. En 
zoals dingen soms gaan 2 jaar geleden hadden 
wij het idee om basis van data te testen of een 
waardepropositie (een nieuw product, een 
advertentiecampagne etc) kans van slagen 
heeft voordat het echt bestaat. Dat doen we nu 
wereldwijd voor onze klanten. 

Als ik de Kaepwei op rij begint voor ons het 
vakantiegevoel, alhoewel dat door Corona, 
en met dank aan snel internet, ook gewoon 
werkgevoel is geworden met de hele dag 
Zoom-meetings. 

Het is een feest hier te zijn en dat komt 
natuurlijk ook door mijn lieve buren die hun 
onhandige buurman uit Amsterdam altijd een 
helpende hand toe steken. 

Om mijn ode aan 
Gaastmeer af te 
sluiten, wij hopen 
hier nog lang te 
blijven, Roemer om 
te studeren en soms 
te feesten met zijn 
vrienden, Summer 
om Ulbe Jan te 
helpen ;-) en ik 
nog veel te zeilen 
zonder om te 
slaan. 

Maarten van den Biggelaar

Lieve buren met een 
helpende hand...
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JAARvERslAg 2020 | MEDEDElINgEN
DoRpsbElANgEN gAAstMEER

Ook nu is het nog 
niet mogelijk om 
de Voorjaars-
ledenvergadering 
te houden, dus 
via deze weg 
een verslag waar 
Dorpsbelangen nu 
mee bezig is.

Kade
Zoals het nu 
staat wordt er in 
oktober van dit jaar 
begonnen met de 

renovatie van de kade, het uiterlijk van de kade 
blijft zoals het nu is, maar er wordt nog bekeken 
of dit met oude of met nieuwe materialen 
gebeurd. Op last van de brandweer wordt de 
trailerhelling breder, we zijn nog in overleg over 
extra elektra en waterpunten. En aansluitend 
aan de kaderenovatie wordt er groot 
onderhoud gepleegd aan de aangrenzende wal.
Er zal een tijdelijke weg door het land van Gatze 
en Baukje gaan, die route zal er ongeveer 6 
weken liggen, voor de bewoners van de J.J. 
Hofstrjitte, voor de auto die containers moet 
legen en e.v.t. hulpdiensten.

Pielzicht
Aan het Piel zijn vorig jaar al nieuwe bankjes 
neer gezet, er komt nu nog een nieuwe 
picknicktafel bij, verder zullen er nog grastegels 
gelegd worden zodat men met droge voeten 
de bankjes kan bereiken, ook willen we een 
bloemenstrook aanleggen voor vlinders en 
bijen, en het riet willen we snoeien, omdat dat 
nu te ver doorgegroeid is, dan kan iedereen 
van deze %jne plek genieten, met een prachtig 
uitzicht.

Financieel jaaroverzicht Dorpsbelangen
Hetty heeft bezoek gehad van de kascommissie, 
die hebben alles gecontroleerd en akkoord 
bevonden, Klaas Bolhuis en Anneke van Mourik, 
dank hiervoor.

Glasvezel
Het is vast niet onopgemerkt gebleven, maar de 
kabels voor de glasvezelaansluitingen liggen in 
de grond, in de loop van dit jaar wordt het in de 
huizen aangesloten en kunnen we in Gaastmeer 
en het buitengebied gebruik maken van het 
snelle internetnetwerk.

Openbare laadpaal
Omdat er steeds meer elektrische auto’s komen 
hebben we een aanvraag ingediend bij de 
gemeente voor een openbare laadpaal, onze 
voorkeur gaat uit naar de parkeerplaats bij het 
dorpshuis, de gemeente moet de locatie dan 
eerst nog wel goedkeuren.

Snackgelegenheid
Er staat weer een snackkar op het 
parkeerterrein, dit jaar is het dhr. Ivo Veenstra 
die het dorp van allerlei snacks voorziet.
 

Fietspad
het %etspad tussen 
Gaastmar en 
Aldegea is opnieuw 
gestraat, het was 
een gevaarlijke 
situatie, de meeste 
%etsers lieten de 
afgelopen tijd 
het %etspad links 
liggen en %etsen 
op de weg, nu kan 
iedereen weer veilig 

op het %etspad. Ook de kinderen die iedere dag 
naar school in Oudega moeten %etsen.

Bestuurswissel
Lútsen Renema is 
in het bestuur van 
Dorpsbelangen 
gekomen, we zijn 
hier erg blij mee, en 
wensen Lútsen een 
mooie tijd toe!

Siemen Terpstra heeft het bestuur van 
Dorpsbelang verlaten, hartelijk dank voor je 
inzet de afgelopen vijf jaar, en we wensen je alle 
goeds!

Met vriendelijke groet,
Dorpsbelangen Gaastmeer.
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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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G

skoAllENIJs

NIEUws UIt gRoEp 4b EN 5 
Meester Hans

Groep 4b en 5 is aan de beurt om wat voor 
u te schrijven. We hebben de afgelopen 
periode weer veel gedaan en geleerd! We 
hebben op Klaver Fjouwer gewerkt aan o.a. 
de thema’s: Ruimte, natuur & techniek en 
verkiezingen. 

U zult hier ook over lezen, daarnaast hebben 
de kinderen rapporttekeningen gemaakt, want 
dit schooljaar hebben alle kinderen een ‘nieuw’ 
rapport gekregen, waar wij als team ‘grutsk’ 
op zijn!  De kinderen hebben bij de foto’s een 

stukje geschreven. Heel veel leesplezier! 
Op deze foto zijn we aan het himmeljen. We 
vonden allemaal gekke spullen. Het was super leuk 
en we moesten opvallende gele hesjes aandoen, 
want dan wordt je niet zo snel aangereden. Zo 

kan je veilig op 
straat lopen. 
We moesten 
landschappen 
maken uit de 
natuur. Het 
was super 
leuk. Sommige 

dingen waren moeilijk om te maken, maar het is 
allemaal gelukt! (op de foto ziet u een terp)

Wij hebben een vliegtuig gemaakt en hebben 
het zelf gemaakt. We hebben touwtjes gebruikt 
om ermee te vliegen. We hebben papier om 
de wc-rollen geplakt en we hebben vleugels 
gemaakt. 

We moesten allemaal 
spullen opmeten. Zoals 
een legopoppetje die we 
hebben gekregen van 
Ygram zijn traktatie. Dat 
was een rekenopdracht. 
Iedereen vond dit leuk. 

We moesten een circuit doen. Hierbij moesten 
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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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we plantjes planten. Dit was superleuk. Er waren 
ook nog hele leuke andere dingen. 

We hadden vlaggetjes gemaakt voor ‘Beppe’ 
Anna, omdat zij jarig was en altijd naar ons 
zwaait als we naar gymnastiek gaan. Daarna 
hebben we gezongen. Dat was leuk. Toen 
hadden we paaseieren gekregen, omdat we 
die vlaggetjes hebben gemaakt. Met de klas 
konden we deze delen, helaas waren niet alle 
kinderen er. 

De hele klas moest een stempas maken, daar 
stond op je hele naam en geboortedatum. Toen 
gingen we naar de gang van groep 3 en 4. We 
gingen toen langs meester en toen met een 
rood potlood stemmen op voetbal, kegelen, 
basketbal of hockey. Toen gingen we weer 
in de klas en de stemmen tellen. Voetbal had 
gewonnen, we speelden die middag bij gym 
een voetbaltoernooi!

Wij moesten een rapporttekening 
voor ons nieuwe rapport 
maken. Wij moesten 4 vakjes 
maken 1 vakje natuur, 2de 
vakje voertuig, 3e vakje mensen 
en 4e vakje iets voor jezelf. En 
daarna in het rapport en ze zijn 
heel mooi geworden!

De buurtsportcoach kwam langs. Er waren 
kinderen aan het spelen en er waren %etsen. 
Het was super leuk om te doen!

We zijn hier de paastak aan het versieren met 
paaseitjes die we hebben geverfd. Voor Pasen. 
 Er hangen ook pompons 

in. De paaseitjes zijn 
gemaakt van klei en 
we hebben er touwtjes 
in zodat ze kunnen 
hangen. 
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BBeste lezers van de Nijsljochter en de 
Praatmar, groep 6 van Klaver Fjouwer 
heeft de afgelopen tijd weer veel geleerd 
en meegemaakt en wil dit graag met jullie 
delen. We hopen dat jullie genieten van de 
geschreven teksten, de tekeningen en de 
foto’s. Veel kijk- en leesplezier! 

Thema oorlog en vrijheid 
De kinderen hebben de afgelopen periode 
gewerkt aan het thema oorlog en vrijheid. 
We hebben het accent gelegd op de tijd toen 
Nederland bezet was tijdens de Tweede Wereld 
oorlog, de maatregelen, de vrijheidsbeperking 
en de vrijheid. Aan de hand van een tijdlijn 
hebben we verschillende gebeurtenissen 
besproken en onderzocht.

Hitler kwam aan de macht. 
Hij haatte Joden. 
Hij wou president worden.
 En dat lukte hem. 
Hij verklaarde de oorlog. 
Hij wou alle Joden dood hebben. 

Steven Boschma en Devan de Jong    

skoAllENIJs

NIEUws UIt gRoEp 6
Juf Esther

Oorlog
Het is zover. 
De Tweede Wereld Oorlog. 
De Duitsers vallen Nederland binnen. 
Er kwamen tanks, bommenwerpers en soldaten. 
Het leger was sterk. 
Wij gaven het op. 

Michiel Osinga

Vrijheid
We waren bevrijd en toen kwamen er Duitsers 
bij de optocht samen met de NSB’ers. 
Ze gingen schieten. We moesten wegwezen!
Toen kwamen we thuis, moeder was zo 
ongerust. De volgende dag is het feest zei 
moeder. 

De volgende dag…
En nu is het lekker feest, zo leuk.
En er was lekker eten. Chocoladefontein en 
marshmallows en nog veel meer. 
Het was feest! 

Evert Osinga

Op 4 & 5 mei is de oorlog eindelijk afgelopen en 
zijn we vrij. 
Het hele land viert feest. 
Er worden vlaggen uitgehangen. 
De soldaten komen weer terug. 

4 mei is het 
dodenherdenking en 
op 5 mei is het feest 
dat we vrij zijn. 

Indira Jagersma
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Leve de koning!
Daarnaast hebben we ook aandacht besteed 
aan ons koningshuis, want op vrijdag 23 april 
vierden we de koningsspelen en dinsdag 27 
april waren we vrij, omdat koning Willem-
Alexander jarig was. Hoeveel koningen heeft 
Nederland al gehad? Hoeveel Willems waren 
dat? En wie waren de koninginnen van ons land 
ook alweer? 
Lees en kijk hier wat wij hebben gedaan met de 
spelen en op onze vrije dag.

Koningsspelen 
We hebben spelletjes gedaan met de klas, 
dat was leuk. We hebben touwgetrokken en 
gebowld. Dat was heel leuk, ik zat bij Devan en 
Christa in een heel leuk groepje. Alles van de 
koningsspelen was leuk!

Anke Hoekstra

Koningsspelen
We kwamen op school, eerst buiten in groepjes. 
We hebben het Wilhelmus gezongen en de 
vlag gehesen. In de klas hebben we ons haar 
oranje gemaakt en vlaggetjes op onze wangen 
gezet. Met elkaar hebben we het kinderen 
voor kinderen lied “zij aan zij” gezongen en op 
gedanst. Daarna zijn we naar buiten gegaan 
en hebben we op het plein een spelcircuit 
gedaan in groepjes. Blikgooien, schommelen, 

zandkasteel maken, basketballen en nog veel 
meer. Het was een leuke dag. 

Lisanne Schreuder
Koningsdag

Ik moest al om 
9:00 uur toeteren, 
toen gingen we 
het Wilhelmus 
spelen. Wij 
hebben maandag 
oranjesoezen 
gemaakt en 
dinsdag moesten 
we die inleveren. 
Nelly en Jette 
hebben gewonnen! 

Daarvoor hadden we een foto gemaakt van de 
oranjesoezen en maandag was er een leuke 
pubquiz. 

Christa Mulder en Jette Baarda

Koningsspelen 
We hebben allemaal 
spelletjes gedaan en ik 
heb met al mijn vrienden 
gespeelt. We hadden 
traktaties gekregen, het 
was heel leuk en ik heb 
de hele dag gespeeld, de 

hele middag lang en ik had ook heel veel zin in 
koningsdag. Dit was mijn dag. 

 Wâte Posthuma
Koningsspelen 
Wij waren op school de koningsspelen aan het 
vieren. Helaas kon het niet bij ’t Joo, maar we 
konden gelukkig wel op school leuke dingen 
doen, zoals een echte brief schrijven naar de 
koning voor zijn verjaardag. En we hadden 
leuke spelletjes op het schoolplein. We kwamen 
op school en iedereen ging verzamelen en toen 
gingen we het Wilhelmus zingen en we gingen 
in de klas “Zij aan zij”, het nieuwe kinderen voor 
kinderen lied, dansen. 

Nelly Regeling en Doutzen Renema
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pJUttEboARtERsplAk 

’DE JoopykJEs’

IIt is maaitiid en ik tink dat wy hjir allegearre 
oan ta binne. De sinne en de blomkes en wer 
langer bûten mei de bern. Mar wat wie de snie 
prachtich foar de bern doe’t wy wer nei skoalle 
ta mochten, fansels ha wy sniepopkes plakt en 
ferve.

Us Puk-tema wie: ‘Ik en mijn familie’.
De helte ha de bern thús dien i.f.m. corona en it 
lêste wer op skoalle.
Dêrnei wie ús tema: ’Eet smakelijk’ en 
priuwden wy fan alles yn ‘e kring, fan sprútsjes 
oant paprika. Ha, ha, ha, net elkenien woe de 
sprútsjes priuwe. It tema slút ôf mei taart ite, 
wat in wille!

Mei Peaske 
fansels in aaike 
priuwe: lekker! En 
in bakje meitsje 
om aaikes yn te 
dwaan, mar dy 
moatte wy earst 
opsykje hear!

Nei de maaiefakânsje (1 oant 9 maaie ) sille wy 
mei memme- en heitedei oan ‘e slach en is it 
skoaljier hast alwer foarby.

Lêste skoaljier.
It sil myn, Anja, lêste skoaljier wurde! 
Nei 32 jier liedster is it moai west, myn plan 
wie te stopje yn 2015, nei dat de skoalle sluten 
wie yn Easthim. Mar wat wiene dizze jierren 
belangryk foar my, earst yn Folsgeare en ien 
dei yn Aldegea en de lêste jierren tegearre mei 
Kinke foar de groep op tiisdei en tongersdei.
It is no tiid foar oare dingen bygelyks wat 
mear oandacht foar myn bern (twa wenje yn it 
bûtenlan) oft corona it talit.
Myn lêste stikje skriuw ik foar july en dan sil 
ik fansels mear fertelle oer ús leste wiken dit 
skoaljier.

Jierdei dizze moannen:
Kyan: 17 maaie  4 jier, lokwinske en in moaie tiid 
op de basisskoalle jonge!
Nije bern by ús: 
t� Doutzen Woudstra fanôf 1 maart. Sy wurdt 

21 maaie 3 jier. 
t� Femke Boersma komt fanôf 1 maart. 
t� Liam Hiemstra fanôf 1 april, hij is 17 maart  

3 jier wurden.
Jimme ek fan herte lokwinske en wolkom by De 
Joopykjes

Ta beslút de fakânsjes foar dit skoaljier  
2020-2021:
Maaiefakânsje  1-9 maaie
Simmerfakânsje 10 july oant 22 augustus 

Oant in oare kear.
De liedsters fan De Joopykjes.
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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 0610118289
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' Ria Tempelaar   riatempelaar51@gmail.com 0611061762
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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www.aldherberch.nl
@daldherberchgaastmeer
daldherberch@outlook.com 

Munkedyk 46 8611 JR Gaastmeer
Tel: 0515 469656
whatsapp: 06 27047431 
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sinds 2005
Bouwprojecten op maat


