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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 



De Gaastmar, doarpskrante ‘De Praatmar’        37ste jiergong nûmer 4 | septimber 2021

3

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. 4 |  septimber 2021

Uiterste inleverdatum kopij voor het eerstvolgende nummer is maandag 1 november 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

donderdag 7 oktober 2021 14:00-17:00 uur SOOS 50+

vrijdag 15 oktober 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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 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...



6

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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* gESPoT *

PRIkBoERD
* BoARgERlIkE STâN *

ferhuzing 
Sible de Vries en Renske  fan de Turfdyk  8 
nei: Gaaikemastraat  46 A
8561 AM  Balk

fan herte wolkom!
Pieter Hoogterp (Azn) en Annet Wassenaar 
uit Oudega, wonen nu op Hellingpaed 19.

* BEDANkT *
Bart en Tjerie: 60 jaar getrouwd op 1 juli!  

We bedanken iedereen voor de mooie kaarten, telefoontjes, bloemen en 
mooie brieven! Geweldig, wij zijn een geweldig dorp met elkaar!

Bart en Tjerie van der Meer, Munkedyk 32.

 

Gymnastiek is goed voor elk kind en is de basis voor alle
vormen van bewegen. Je leert er springen, gooien, vangen

maar ook balanceren en zwaaien. 

* BEDANkT *

Beste dorpsgenoten,

Bedankt voor alle aandacht en medeleven in 

de vorm van kaarten, bloemen, appjes, enz. 

die ik het afgelopen half jaar van jullie heb 

ontvangen tijdens de chemokuren en na mijn 

operatie vanwege borstkanker. Het doet me 

goed.
Inmiddels ben ik bezig met vervolg-

behandelingen in de vorm van hormoon-

therapie, bestraling en binnenkort 

gerichte chemo en hoop dat dit alles 

toekomstperspectief biedt.

Met hartelijke groeten,

Foekje Gerritsma-van Netten
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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

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!

Let op de uiterste inleverdatum!

* gESPoT *

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.

voorwaarts!
Deze tocht op 3 juli was een  
initiatief van de stichting  
’Palingklipper Voorwaarts’.  
Bezoekers konden zich aanmel-
den om voor een bedrag van 
€10,- mee te gaan en zo van 
dichtbij de skûtsjewedstrijd 
’Slach om Heech’ te volgen.  
Het was zeer geslaagd.
De stichting heeft dergelijke 
initiatieven nodig om te 
proberen voldoende financiële 
dekking te houden en zo het 
schip in de vaart te kunnen

 houden.



10

E

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

schilders

[Fûgelwacht De Gaastmar] 
een weidevogelwandeling langs de randen 
van het vogelreservaat Langehoek, zo stond 
de excursie van Hemelvaartsdag 13 april 
2021 aangekondigd. 

Ik was nog niet eerder met zo’n excursie mee 
geweest en werd direct in het diepe gegooid 
omdat ik gevraagd was een verslagje te 
schrijven. Moet je eigenlijk wel eerst weten 
waar het over gaat. Maar afijn, op een van 
de zeldzame mooie dagen van dit voorjaar 
stonden we met 15 man klaar om het land 
in te gaan met Sytse Terpstra. We startten bij 
Moledaem.

Kruidenrijk grasland
Sytse vertelt onderweg over wat we zien, en 

wEIDEvogElwANDElINg | 13 APRIl 2021 | gREIDEFûgElkUIER

we zien iets heel bijzonders: grasland met 
boterbloemen, zuring en pinksterbloemen. 
Eigenlijk zou dat niet zo bijzonder moeten zijn, 
maar dat is het wel. Door bemesting is veel 
grasland één groen tapijt geworden. 
De koeien geven dan meer melk, vandaar. Maar 
op grasland zonder bloemen en kruiden kunnen 
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weidevogels niet gedijen. Bloemen en kruiden 
trekken insecten aan, en weidevogels eten 
vervolgens die insecten weer op. Een kuiken eet 
gemiddeld 5000 insecten per dag!

beheerovereenkomst
Dat er op de Langehoek wél kruidenrijk 
grasland staat, is te danken aan een aantal 
partijen. Zoals het Rijkeweidevogelfonds, 
Staatsbosbeheer, de boeren in de omgeving en 
een groot aantal vrijwilligers. De boeren sluiten 
een beheerovereenkomst af en laten vervolgens 
bloemen en kruiden groeien op hun land. Ze 
ontvangen dan een compensatie voor gederfde 
inkomsten. Op 27 percelen in de Langehoek 
(als ik het goed heb begrepen) gebeurt dat al 
20 jaar. De boeren maaien minder en later, en 
houden rekening met de nesten. Alle nesten 
worden gemarkeerd. Verder is er een soort 
maairooster opgesteld, waardoor de percelen 
om de beurt worden gemaaid. Dan kunnen 
de vogels altijd op een nabijgelegen perceel 
terecht. 

Vernatting
Niet alleen de bloemen en 
kruiden zijn van belang, 
maar ook de vernatting 
van de grond. Overal zijn 
greppels gegraven, om het 
land nat te houden. Dan 
groeien de planten beter 

en kunnen de vogels met hun snavel de grond 
in om insecten te vinden. Bovendien: kuikens 
staan graag met de pootjes in het water om 
muggenlarven op te pikken. Weidevogels 
houden verder van open land met weinig 
bomen e.d. Daar wordt dus ook voor gezorgd. 

it docht fertuten
Het vergt veel inzet van voornamelijk 
vrijwilligers om het land zo te beheren dat 
de weidevogel erop afkomt. En de kosten 
zijn ook niet mis. Maar het lukt! Dit jaar zijn 
er op de Langehoek naar schatting 100 
grutto’s, en dat betekent dat de gruttostand 
hier niet terugloopt, zoals bijna overal elders. 
De vogels broeden dit jaar later dan anders, 
maar dat betekent wel dat de planten al wat 
groter zijn als de kuikens uit het ei komen, en 
dus meer bescherming bieden. Verder zijn 

er dit jaar gelukkig wat minder buizerds en 
kraaien. Steenmarters, grote vijanden van 
weidevogels, mogen hier met een vergunning 
worden gevangen en gedood. Er zijn camera’s 
geïnstalleerd om de predatie door steenmarters 
vast te leggen en zo ook het effect van de 
vergunning aan te tonen.

Vogels en andere dieren
De groep pinken (?) op 
een van de percelen 
zien een vreemde stoet 
dieren op twee benen 
langskomen, turend 
naar de grond alsof je 
daar wijzer van wordt. 
Ze komen gezellig even 
buurten en lopen een 
eindje mee op. 

Wij op onze beurt zien behalve die pinken 
ook een reegeit, een paar hazen en natuurlijk 
veel vogels. Sytse wijst ons op onder meer de 
veldleeuwerik, de gele kwikstaart, de graspieper 
en natuurlijk de kieviten en de grutto’s, die 
het maar niks vinden dat we door hun gebied 
lopen. We blijven daarom ook aan de rand van 
het gebied en gaan steeds snel verder. Toch 
kunnen we nesten bewonderen met eieren van 
de grutto, de scholekster (foto) en de tureluur. 
Klaas van der Goot wijst ze aan.
Weer terug

We lopen een rondje – of meer een ronde - van 
twee uur door het land en langs de oevers 
van It Piel. Naar ik begreep, was er zoveel 
belangstelling voor de excursie dat hij vrijdag is 
herhaald. En terecht: het is niet te geloven wat 
je vlakbij huis allemaal kunt zien en horen! Ik 
was diep onder de indruk. Sytse en de andere 
vrijwilligers, heel hartelijk dank voor deze kans.

Anneke van Mourik 
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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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OOm de bocht nei fiskersbuorren is in 
krûdestrook kommen. Op sneon 24 april 
2021 ha wy krûdesied struid yn de berm 100 
meter foarby camping flapper. Manmachtich 
rûnen wy healwei fjouweren sneon de 24ste 
april nei it freesde stikje grûn fan 200 m2 ta. 
it is ûngefear 70 meter lang. 

Cees van Mourik en Jacob van der Goot sieten al 
noflik te wachtsjen yn de lijte fan ‘e hikke. Efkes 
letter der kamen Gerlof en ik oan op ‘e fyts, dat 
wiene der dus al fjouwer. Nei in minut as fiif der 
kamen Herre Klaas en Neeltje. Herre Klaas mei 
ien doaske mei sied efter op de pakjedrager fan 
de fyts. It doaske wie net sa grut mar der koe 
wol aardich wat yn. Mar ta ús ferwûndering siet 
der mar ien pûdsje fan in pûn yn. 

No ja, we moasten ús der mei rêde. Noch fiif 
minuten letter kaam Wiebren der ek oan. 
We hiene in pûdsje fan in pûn sied, dan tink je 
is dat net fierstente min. Mar Cees van Mourik 
hie foar 200 m2 besteld en dan rekkenje jo dat it 
goed komt. Dit moast genôch wêze. Mar der wie 
net in beskriuwing by en net ien wist krekt hoe 
en wat. Hoe moasten wy it ferdiele? Allegearre 
teoryen fansels mar úteinlik gie it mar oan it 
struien. Ien pûn sied en 6 minsken mei in harke! 

No, ik naam it pûdsje mei it sied. Der stie in 
straffe noardewyn. We setten útein op ’e hoeke. 
Ik naam in hantsje mei sied en liet it moai foar 
de wyn waaie. It waard werklik prachtich moai 
ferdield troch de wyn. De hân in sintimeter of 
tweintich boppe de grûn en dan mar waaie litte. 
No ja, it moast ek net yn ’e sleat telâne komme. 
It gie dus oft it slydjage. Mar nei 15 meter wie it 
sied op. Cees sil nochris skilje mei de leveransier. 

Efterôf hearde ik dat it sied yn in amer mei sân 
moast, trochelkoar skodzje en dan útstruie. We 
hope dat der in prachtige krûderike strook komt 
rjochting Fiskersbuorren fan ‘e simmer.
Mei tank oan de ‘harkers’ Cees, Jacob, Gerlof, 
Gatze, Herre Klaas, Wiebren en Neeltje. Seis 
minsken op fyftjin m3 harkje. As it no net goed 
komt? En wat in teamwurk!

1 maaie 2021: de twadde siedding.
Om kertier foar tsienen stie Cees van Mourik al 
klear op it paad nei Fiskersbuorren. Ik kaam der 
op de fyts oan om in bytsje foar tsienen.
Yn de buorren stie Maurits Dantuma al klear 
mei de kroade mei attributen. It duorre Cees 
al wat te lang. Hy sei ik sil ris sjen wer’t Maurits 
bliuwt. Wylst wiene Gerlof, Wiebren Gatze en 
Neeltje Wiebrig ek al oan kommen. Sa wiene 
we allegearre goed tsien oere op it plak fan 
bestimming. Maurits hie in kroade mei sied en 
harken. Hy hie it sied no mingt mei sân. Dat wie 
folle better as de kear der foar doe ’t wy it sied 
mei de hân struiden. 

Gatze oan it struien en de oaren oan it harkjen. 
Cees hie it opperbefel en it rûn as it slydjage. 
Nea mei de harken yn elkoar dus der wie goed 
traind.
Hantsje foar hantsje ferdielde Gatze it sied 
prachtich oer de grûn en nei in healoerke gie de 
lêste hânfol oer de modder.
We hiene krekt genôch, it koe net better.
Neidat alles goed oereide wie koene we mei in 
tefreden gefoel it sied mar groeie litte. No mar 
ôfwachtsje wat der fan opkomt mar we ha goeie 
hoop.

Rinne jimme ris nei Fiskersbuorren, sjoch dan 
mar wat it wurden is, dêr krekt foarby de bocht.
Om in oere as alve gie it spul wer op hûs oan yn 
kolonne. In moai slagge moarn!

Fûgelwacht De Gaastmar 
Klaas van der Goot

Resultaat: 
sjoch foto op de foarside, 

septimber 2021

kRûDEBERM FISkERSBUoRREN

ien pûn sied en seis 
minsken mei in 
harke...
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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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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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H
RICk & HET DoRPSHUIS
lIEvE MEDEBEwoNERS vAN gAASTMEER

Hierbij even een bericht van ons over de 
ziekte van Rick en hoe het met hem gaat, en 
over het Dorpshuis.

Zoals de meesten van jullie wel weten is bij Rick 
vorig jaar in november de ziekte Non Hodgkin 
lymfoom vastgesteld. Hiervoor heeft hij 6 
chemokuren ondergaan, waarvan de laatste 
17 maart dit jaar. Na deze 6 kuren leek alles 
goed, niets meer te zien op de scan, en hij leek 
genezen.

Op 20 april echter kreeg Rick vanuit het niets 
een (wat achteraf bleek) epileptisch insult, en ’s 
nachts in het ziekenhuis kreeg hij nog een groot 
insult. Conclusie was epilepsie, alle onderzoeken 
wezen toen uit dat er verder niets aan de hand 
was. Echter de epileptische aanvallen bleven 
komen, en de medicatie werd steeds verhoogd,, 
zonder resultaat.  
Toen er 6 weken later weer een hersenscan 
werd gemaakt bleek dat er toch meer aan de 
hand was. Rick werd verdacht van lymfoom in 
de hersenen en werd doorverwezen naar het 
UMCG in Groningen. Omdat hij steeds meer 
klachten kreeg is hij daar eerder met spoed 
opgenomen. Daar is vervroegd een hersenbiopt 
genomen en het vermoeden bevestigd. 
Hersenlymfoom is te behandelen, en ze gaan 
voor genezing, maar het is een moeilijk en 
zwaar traject, en inmiddels zitten we in het 
eindstadium van dat traject.

Rick heeft al 3 zware chemokuren gehad, 
en inmiddels is hij bezig met de laatste 
chemoserie van 7 dagen en aansluitend de 
stamceltransplantatie. Zijn eigen stamcellen zijn 
verzameld uit het bloed, en zijn ingevroren, en 
die krijgt hij dan weer terug. Dit is nodig omdat 
zo’n laatste chemokuur je hele afweersysteem 
platlegt, en je deze stamcellen nodig hebt 
om nieuwe afweercellen aan te maken. Dit is 
de zwaarste periode, en hij moet nu ook 3 à 4 
weken opgenomen blijven in het UMCG. Daarna 
duurt het herstel een half jaar tot een jaar, 
afhankelijk van de conditie etc. 

Het dorpshuis...
Omdat de verenigingen weer graag willen 
opstarten hebben we besloten in eerste 
instantie door te gaan met het dorpshuis. 
Omdat er maar 2 personen op bezoek mogen 
komen tijdens de gehele opname, en ik dat 
zelf voornamelijk  ben, heeft de Stichting Us 
Doarpshús’ hulp gevraagd van de verenigingen 
om mij te assisteren wanneer dat nodig is. 
Het gaat bijvoorbeeld  om het klaarzetten of 
opruimen van de tafels en stoelen, het is nog 
even afwachten wat allemaal weer kan en 
mag i.v.m.  corona, voor eerst is nog steeds de 
anderhalve meter afstand van toepassing.
Daarnaast willen wij  sowieso nog een 
aantal betaalde vrijwilligers vragen om bij 
begrafenissen, partijen of feesten te helpen, 
of wanneer wij zelf een keer niet kunnen, om 
beschikbaar te zijn. Wij zijn bezig hiervoor 
mensen te benaderen.

boeken
Eelke Lok heeft vorig jaar ook veel boeken aan 
de bibliotheek geschonken van het dorpshuis. 
Deze zijn inmiddels bijgezet. Ook oude boeken 
zijn opgeruimd, dus wie wil kan wel weer 
een boek komen lenen. Vanaf oktober is het 
dorpshuis door de week bijna alle dagen wel 
open.

Dank!
Verder willen wij het dorp hartelijk bedanken 
voor alle blijken van medeleven tijden 
Rick zijn ziekte. Het is overweldigend en 
hartverwarmend. Wij hopen op een goede 
afloop en gaan ervoor!
Voor vragen of contact over het dorpshuis bel 
06-28750350 of 0515-443367

Hartelijke groeten van Rick en  Catrien 
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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

Sûnt in lange tiid bin ik wer fysyk op in paad foar ‘It 
Himd’ en wol nei Sjoukje Iedema dy’t noch mar in 
pear moanne wennet yn de grutte Gaastmar op de 
J.J. Hofstrjitte 17 , in moai ferboude wenning dy’t 
se hiert fan Harm Jelle Zeilstra. Dit is Sjoukje har 
ferhaal.
Rommy van Berkum
 
Wer en wannear bist berne? 
Ik bin berne op 10 febrewaris 1996 yn de Lytse 
Gaastmar as âldste dochter fan Klaas en Joke 
Iedema-Zeilstra. Ik ha noch in jongere broer 
Rinze-Jelle en sus Sietske. In moai plak om op 
te groeien, soad famylje tichtby en 
yn de fakânsjes allegearre boarters 
yn de fakânsje húskes foar ús hûs. 
We ferfeelden ús nea. Yn april fan dit 
jier bin ik fan de lytse nei de grutte 
Gaastmar ferhuze en wenje no op 
mysels.

Jeugd/basisskoalle? 
Bin fansels nei skoalle west hjir yn 
de grutte Gaastmar, earst nei de 
peuterskoalle by juf Ekie, wit ik net 
safolle mear fan, mar wol dat ik by 
Sinterklaas op skutte sitte mocht, dat 
wie wol in bytsje spannend. 
Ha ek goeie herinneringen oan 
de basisskoalle. Koe net hiel goed 
rekkenje, mar hie fierder net folle 
problemen. Gong in soad te boartsjen 
nei de grutte Gaastmar, wie sels 
jaloersk op de bern dy’t der wennen, 
dy hoefden net te fytsen. Knikkerje 
en toutsjespringe op skoalplein. 
Hynderkeboartsje yn de bak by Piet 
Visser. In moaie tiid. 

Wat ik ek altyd aardich fûn wie de jeugdklup, 
we dienen altyd leuke dingen mei elkoar. It is 
derom dat ik tegearre mei Sytske en Lieuwe 
Wiegersma wer in jeugdklup opsette wol. 

It is fan ôf de 1e klasse 
middelbere skoalle, de bern 
gean dan nei Snits en sa kin 
se wat kontakt hâlde mei de 
bern út eigen doarp. It liket 
ús hartstikke leuk om dat 
no wer op te setten.

Oplieding/wurk? 
Nei de legere skoalle gong ik nei it VMBO 
by Bogerman yn Snits. Dit wie nochal in 
omskeakeling. Fan 30 bern op de hele skoalle 
nei 30 bern yn ien klasse. Yn it lêst fan de 2e 
klasse ha ik it profyl ‘Zorg en Welzijn’ keazen. 
Ik bin slagge yn 2012, hjirnei bin ik nei it Fryslân 
Kolleezje gien. Der ha ik 4 jier it CIOS Sport en 
Bewegen dien, ik ha altyd in soad oan sport 
dien, dêrom dizze keuze. It earste jier wie 
geweldich, alle sporten kamen foarby, ek silen 
en surfen. Yn it 2e jier moast ik in kar meitsje 
hokker kant ik op woe en ha doe keazen foar 

SJoUkJE 
IEDEMA
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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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bewegingsagooch yn de âldersoarch. Ha staazje 
dien yn de ‘Ielânen’ yn Snits. 

Nei dat ik slagge wie, wist ik einliks net sa goed 
wat ik woe en hie betocht om in tuskenjier te 
nimmen. Op dat momint wie ik 20 jier en woe 
ik fuort nei it bûtenlân, leafst nei Amearika as 
au pair. Yntusken krige ik in baan foar 3 moanne 
oanbean yn Hoarn as bewegingsagooch. Omdat 
it net samar regele is om nei it bûtenlân te gean 
ha ik dat dochs mar oannommen. Ek ha ik my 
doe al oanmelden foar in nije stúdzje SPH oan 
Stenden yn Ljouwert. Wer hiel wat oars, ik fûn 
it wol heel aardich om mei minsken te wurkjen, 
mar it sportstikje fan it CIOS fûn ik wat minder. 
Ik woe wat mear yndividueel  oan de slach, fan 
dêr de kar foar SPH. 

Ien fan de redenen da’t ik nei it bûtenlân ta 
woe, wie om wat selsstanniger te wurden. It 
die bliken dat je allinnich mar foar in jier nei 
Amerika as au pair te kinnen, dit fûn ik wol 
wat lang ek omdat ik yn septimber wer oan de 
stúdzje soe en ha doe keazen om as au pair nei 
Australië te gean, dit koe der ek foar in heal jier. 
Om de tiid fol te meitsjen en jild te fertsjinjen 
ha ik nei it wurk yn Hoarn ek noch wurke by ‘De 
Walrus’ yn Snits en yn jannewaris 2017 wie it 
dan safier en bin ik foar 6 moanne nei Australië 
ta west. 
Hjir kaam ik terjochte yn de stêd Canberra, 
by in gesin mei 4 bern tusken 6 en 12 jier. Ik 

soarge foar de bern, brocht se nei skoalle en nei 
skoaltiid ek nei oare ‘bezichheden’. Dat gong net 
krekt as hjir op de fyts, mar mei de auto, dus ik 
moast links ride. Dat wie wol efkes wennen. 
Wykeins wie ik frij en fia in Facebookgroep 
spesjaal foar au pairs kaam ik yn kontakt mei 
oare famkes út Nederlân. Mei noch twa famkes 

gong ik de wykeins der op út, nei Sydney, 
Melbourne of nei de kust. Al mei al ha ik der in 
geweldige tiid hân wer’t ik seker selsstanniger 
fan wurden bin. 
Myn heit is der de lêste 2 wiken ek kommen, 
ik wie doe al wer klear as au pair en doe binne 
we der twa wiken tegearre mei de camper 
der op út west. Hartstikke leuk, mar einliks 
fierstente koart. We ha in jungletour dien en te 
skydiven west. Dat lêste fûn heit geweldich, ik 
ferskrikkelik. Ek wie it plan om te surfen, mar we 
krigen ûnderweis pech mei de camper. Dit hat 
in hiel skoft duorre foar dat wer klear wie, dat it 
surfen is net mear slagge, helaas. Dat fyn ik noch 
hieltyd spitich. Yn augustus bin we tegearre wer 
thús kommen. Foar dat de stúdzje begong noch 
even oan’t wurk by Rick en Catrien yn d’ Ald 
Herberch. 
Yn septimber 2017 begongen mei de stúdzje 
Social Work (SPH) yn Ljouwert. Hjir ha ik in soad 

leard en in soad selskennis 
krigen. Ferline jier bin ik 
begûn als fakânsjekrêft 
op de Eastwei, dit is een 
lokaasje fan Stichting 
Philadelphia. Hjir wenje 
minsken mei in lichte oant 
matige ferstânlike beheining 
en gedragsproblematyk. Dit 
befoel my sa goed, dat ik hjir 
myn ôstudearstaazje ek dien 
ha en ik wurkje hjir no fêst 
as wenbegelieder foar 32 
oeren. 

Hobby’s en sport? 
Ferskillende hobby ‘s 
dien, earst op gymnastyk. 
Muzykles hân en oan’t myn 

Skydiven: heit fûn it 
geweldich, ik ferskriklik.
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16e op it korps op de bugel. Wie dochs net echt 
myn ding. Ek oan fierljeppen dien, mar myn 
grutste hobby is dochs wol fuotbaljen. Dit doch 
ik al fan ôf myn 12e en ik sit no yn it damesteam 
fan Aldegea. Twa kear traine en op sneon in 
wedstriid, al slagget it mei myn onregelmatige 
wurktiden no net altyd om 2 kear te trainen.

corona. 

Rare tiid, bin ôfstudearre yn coronatiid. 
Lessen wienen fansels online en ik ha myn 
klasgenoaten nea fysyk troffen. Bizar eins. 
Ek it fuotbaljen wie der fansels net. Mar fierder 
ha ik der net folle lêst fan hân, as freondinnen 
bin we altyd gewoan byelkoar kommen. Bin fan 
de simmer sels wol siik wurden, gjin idee wer ik 
it wei krigen ha. Net slim siik west en ek net ien 
besmet gelokkich.

takomstdreamen? 
Soe wol wat mear fan de wrâld sjen wolle en 
foar de takomst hoop ik dat ik hjir yn de buert 
wenje bliuwe kin en leuk wurk ha yn de soarch. 
Ek soe ik letter wol graach in gesin mei bern ha 
wolle. 

... en ik ha myn 
klasgenoaten nea fysyk 
troffen. bizar eins.

Wer mei we dy nachts 
foar wekker meitsje?
Lit my mar lekker sliepe.

Wa wurdt de folgende 
kandidaat foar 
‘it Himd’?  
Us havenmaster 
Maurits Dantuma. 

NNei 18 jier is ús plakje op de Kaepwei keal en 
ferlitten. Keet de Gaastmar is ferhuze. 

Wat ha we hjirre mei ús freoneploech in moaie 
tiid hân. We binne mei in lyts ploegje begongen. 
Stadich oan kaam der hieltyd mear jeugd oan 
waaien, ek fan bûten de Gaastmar. Wat ha we op 
dit plak in prachtige tiid hân. In protte bierkes 
mei inoar dronken. Sels noch in Piratenzender 

kEET DE gAASTMAR 
IS FERHUzE
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N
FERHUzINg FAN kEET DE gAASTMAR
Nei lang sykjen, hienen wy yn’e simmer 
fakânsje einlik in plakje fûn. Myn heit 
wie bereid om de keet op syn hiem del 
sette te litten. 
De keet ha wy op woansdei 4 augustus 
fan’e Kaepwei ophelle. Mei tank oan de 
geweldige help fan Rein Wiebe dy’t mei de 
fierrikker de keet op tild hat en op de wein 
setten hat. Feike Wiegersma hat de trekker en 
wein nei ús hûs ta rieden. Doe ha wy deselde 
dei der noch efkes 
yn sitten om fan dit 
heuchlike momint 
te genietsjen. En de 
dagen dernei is de 
keet opknapt oant 
hoe’t hy der no út 
sjocht. 
Wy wolle de minsken 
fan ‘Zoep’n daar’ 
bedanke foar de keet. 
En fansels Rein Wiebe 
en alle oare minsken 
dy’t ús holpen ha mei 
de grutte klus. 
Herre Klaas Ykema 

opsetten mei inoar: ‘Mukkus FM’. En elk jier mei 
âld en nij de tradysje fan it karbidsjitte. Wat 
machtich! 

Mar no wurdt it tiid foar de nije ‘jeugd’ om der in 
feest fan te meitsjen. It nije plak is bij de famylje 
Ykema op it hiem. 

Groetnis, 
Pytsje van der Meulen, 

Pôle 3

Keet by de famylje Ykema | septimber 2 021
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vAN DE JAREN zESTIg ToT EN MET NU
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AED EN REANIMATIE
Vooraf...
bijgaand artikel is ons aangereikt door Marjanne 
Attema uit Heeg. De persoonlijke brief aan het 
einde van de informatie is geschreven door Martje 
de Hoop-Attema, oud-inwoner  van Gaastmeer.

Ik ben Marjanne Attema  
(33 jaar) woonachtig in 
Heeg, werkzaam in de zorg 
en daarnaast vrijwilliger 
bij de brandweer van 
Heeg. Bovendien heb ik 

me via de brandweer ingeschreven als 
burgerhulpverlener bij Hartslag.Nu (redactie: 
App die burgerhulpverleners oproept in geval 
van nood). Samen met Plaatselijk Belang Heeg 
coördineer ik nu de AEDs in Heeg. Over de rol 
als burgerhulpverlener en de AED wil ik wat 
meer vertellen.

Twee jaar geleden werd ik geconfronteerd 
met een reanimatie in eigen familiekring. Bij 
hartfalen is het van belang dat er snel wordt 
gereanimeerd en dat een AED (Automatische 
Externe Defibrillator) ter plaatse komt. Door 
plaatselijke bekendheid wist ik de locaties van 
enkele AED’s die 24 uur beschikbaar zijn (dit 
gebeurde op avond) en kon er snel gehandeld 
worden met een positief resultaat tot gevolg.

Na deze ervaring ben ik mij gaan verdiepen 
in de aanwezigheid van AED’s in Heeg en 
de registratie hiervan. Ik kwam erachter dat 
er toentertijd maar 1 AED in Heeg stond 
geregistreerd bij Hartslag.Nu die kon worden 
opgeroepen. Inmiddels tijdens dit schrijven zijn 
er 10 bij Hartslag.Nu geregistreerde AED’s in 
Heeg (op de site te vinden van Hartslag.Nu)
(Op dit moment ben ik nog bezig 3 AED’s te 
registreren in Heeg). Dan worden het er totaal 
13 AED’s.

Hoe gaat dit in zijn werk?
De melding van iemand die hartfalen heeft 
komt binnen bij de Alarmcentrale via het 
noodnummer 112. De centralist stuurt 2 
ambulances en de politie naar het adres van het 
slachtoffer. Wanneer de ambulance niet snel 
ter plaatse kan zijn of met een boot ter plaatse 

moet gaan, wordt de brandweer gealarmeerd. 
Bovendien wordt een sms-bericht verzonden 
naar alle aangemelde burgerhulpverleners 
(maximaal 100 personen) in de buurt (cirkel van 
maximaal 2 km) van het slachtoffer. Een deel van 
deze burgerhulpverleners krijgen bericht dat 
ze op een bepaald adres moeten reanimeren, 
terwijl een ander deel opdracht krijgt de 
dichtstbijzijnde AED te halen en met spoed 
naar het vermelde adres te gaan. Door het 
oproepen van meerdere burgerhulpverleners is 
de kans groot dat er actie komt vanuit die hoek. 
Niet iedereen is beschikbaar namelijk (bij een 
oproep geef je met ja/nee je beschikbaarheid 
aan) nieuwe burgerhulpverleners zijn van harte 
welkom. Een groot aantal in een bepaalde regio 
betekent eerder en sneller hulp.

Ben je daarom in het bezit van een EHBO of een 
BHV diploma of heb je het reanimatie certificaat, 
je bent nog niet ingeschreven bij Hartslag.Nu en 
je wilt graag hulp verlenen op dit gebied, meld 
je dan aan. Dit kan zowel op het thuis en of 
werkadres (tijden zijn in te voeren).
Er is een Hartslag.Nu app die je kunt installeren 
op je telefoon. Heb je de locatiebepaling van je 
telefoon aan en is je HartslagNu-app actief, dan 
kun je ook opgeroepen worden op de locatie 
waar je op dat moment bent (maximaal 2 km bij 
jou vandaan).
Mocht je namelijk niet bekend zijn in een dorp 
of stad kun je via deze app de AED’s in de buurt 
bekijken, die staan geregistreerd en op welke 
tijden deze AED’s beschikbaar zijn. Enkelen zijn 
alleen maar tijdens kantooruren beschikbaar, 
terwijl anderen buiten hangen en 24 uur per 
dag beschikbaar zijn.

Voor eigen bewoners, maar ook voor de vele 
toeristen in Heeg/Gaastmeer is het belangrijk 
dat er zoveel mogelijk burgerhulpverleners 
zijn en dat er 
voldoende 
geregistreerde 
AED’s zijn binnen 
de 6 minuten 
regeling, 
hierdoor kan de 
alarmcentrale de 
dichtstbijzijnde 
AED doorgeven 
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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. 

Jetze Terpstra   De Joodyk 9B    8614 JK Oudega-SWF 

0515 85 88 28   info@bbt-agribouw.nl  www.bbt-agribouw.nl

 

 

 

Een goed begin is het halve werk. 

Verhuur van bedrijfsruimte/winterstalling. 
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zodat er zo weinig mogelijk tijd verloren gaat. 
In Heeg hebben wij 5 buitenkasten aangeschaft 
om de AED`s zoveel mogelijk van binnen 
naar buiten te verplaatsen en 24 uur per dag 
beschikbaar te laten zijn.

Mocht je ooit met zo`n incident in aanmerking 
komen komt er heel veel op je af, een kleine tip 
die ik zou willen meegeven mochten er genoeg 
mensen aanwezig zijn, ook iemand op de straat/
weg te zetten die de burgerhulpverleners/ en de 
professionele hulpverleners kunnen opvangen 
en hen de weg wijzen waar zij moeten 
zijn. Hierdoor wordt er in enkele situaties 
bijvoorbeeld op een camping of haven veel tijd 
bespaard.

Hierbij een overzicht aan AED`s in Gaastmeer:
De Lytse Gaastmar: 
Wieldyk 18,  
bij de familie  
F. Hoogterp,  
oprit naast bushalte.

De Gaastmar: Munkedyk 13/14, Dagwinkel,  
aan de gevel nabij toegang tot dorpshuis.
 

Binnenkort worden de AED’s vervangen door 
nieuwe exemplaren. Mochten er op meer 
plaatsen in ons dorp nog AED’s hangen dan 
horen we dat graag!

Contactpersoon coördinatie jaarlijkse training 
hulpverleners, opvolger van André Wierstra:
•	 Willem Wendelaar Bonga 

Hellingpaed 24 | 8611JR  Gaastmeer 
e-mail:  wwb@ziggo.nl 
T. 06 51667034

Ik ben Martje de 
Hoop-Attema en 
ben 66 jaar, ik ben 
samen met mijn 
man Anne en zoon 
Cor werkzaam 
in ons bedrijf 
‘Garage de Hoop’ te 
Osingahuzen.

Woensdag 3 juli 2019, ‘s avonds 
acht uur heb ik samen met 
mijn man Anne ons ‘Rustpunt’ 
aan de overkant van de straat 
afgesloten en we kijken nog even 
samen met onze buren naar de 
processierupsen in de boom. Dan 
krijg ik ineens een koud gevoel op 
de borst, dus ik zeg tegen Anne: ‘ 
Ik ga alvast naar huis, het wordt 
me hier te koud’.
In huis zet ik de TV aan want 
de WK damesvoetbal gaat zo 
beginnen en ga koffie zetten, toch 
ben ik niet echt lekker en ga water 
opzetten voor thee, Anne heeft 
zich ondertussen gedoucht en 
de wedstrijd zal gauw beginnen. 
Terwijl ik de thee zal halen ben ik 
onderuitgezakt voor het aanrecht. 
Een hartinfarct!

Anne hoort dat en vindt mij 
liggend voor het aanrecht, met een 
niet normale kleur, hij bedenkt 
zich niet en roept gelijk mijn beide 
zonen en belt 112. Cor begint met 
reanimatie en Feike-Anne belt 
zijn nichtje Marjanne dat ze snel 
moet komen. Zij op haar beurt belt 
haar vader Douwe, en zegt dat 
hij met de AED moet komen naar 
Osingahuzen (Douwe woont naast 
de gemeentelijke werkplaats waar 
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. 

een AED hangt), zodat Marjanne 
gelijk kon doorrijden naar 
Osingahuzen. 

Er werd mij later verteld dat ik 
met een eerste schok van de AED 
weer zelf begon met ademen. Ik 
ging met de ambulance naar het 
MCL in Leeuwarden waar ik werd 
gedotterd, er zat een propje, echter 
konden ze er niet goed bij komen, 
dus moest het met medicijnen 
opgelost, en ik zou een pacemaker 
krijgen.
De volgende dag mocht ik weer 
naar het Antonius in Sneek. 
Daar verbleef ik één week op de 
hartafdeling, verder moest ik thuis 
herstellen en behoefde ik geen 
Pacemaker.

Het gaat nu heel goed met me. Ik 
heb alles weer op kunnen pakken 
en ik heb geen uitvallen en ik weet 
dat ik dat te danken heb aan het 
snelle handelen van mijn gezin en 
familie.

Ik ben zelf vanaf 1987 lid van de 
EHBO-vereniging, later BHV erbij  
en ook de cursus met AED heb ik 
gedaan. Toen mijn zoon Cor thuis 
kwam werken nam ik ook hem mee 
naar die training, nooit wetende 
dat hij zijn eigen moeder zou 
moeten reanimeren.

Zelf kan ik het gelukkig 
navertellen, maar dat reanimatie 
en de AED daaraan hebben 
bijgedragen is wel gebleken. En ik 
roep dan ook iedereen op dat als je 
de kans hebt volg dan een cursus 
Reanimatie met AED en weet ook 
waar een AED hangt in Gaastmeer, 
want elke seconde telt!
Martje de Hoop Attema

Z

Namasté...

YIN YogA IN gAASTMEER
Zoals de meeste dorpsgenoten inmiddels 
wel al weten: ik ben met emeritaat 
(pensioen voor dominees) en woon tijdelijk 
op de mooiste en ruimste plek die ik me 
kan bedenken: aan de Kaepwei in het 
zomerhuisje van Ulbe Jan en carolien. 
Heerlijk om weer aan het water, onder de 
wolken en in de ruimte te leven. 

En over RUIMTE gesproken, ik ga, na een lange 
coronastop, weer beginnen met de yin yoga 
lessen. 

Yin yoga is een hele rustige vorm van yoga. 
Lekker ook omdat je niet zoveel hoeft te 
bewegen maar juist de tijd kunt nemen voor 
je lichaam. We zitten of liggen steeds in een 
houding (asana) die je een paar minuten 
aanhoudt en daarna ontspan je om vervolgens 
weer een andere asana in te nemen. Alle tijd 
dus om je grenzen te leren kennen, te verleggen 
en ruimte te maken in je lijf. We zeggen in de 
yin wel eens: je gebruikt je lijf niet om in een 
houding te komen maar je gebruikt de houding 
om je lijf beter te voelen. Je vertraagt, luistert, 
keert naar binnen en voelt hoe het echt met je 
is. En dat alles combineren we met fijne muziek, 
stilte en af en toe een paar mooie spirituele 
woorden mijnerzijds.

De lessen vinden plaats in de nieuwe zaal van 
de school - waar nu nog hard gewerkt wordt om 
het allemaal op tijd klaar te hebben. We denken 
dat we eind september, begin oktober kunnen 
starten. De prijs van een les is 10 euro voor 
anderhalf uur. Matten, kussens en yogablokken 
zijn aanwezig.

De tijd is echter nog niet definitief. Ik denk dat ik 
kies voor de dinsdagochtend of avond. Geef je 
in ieder geval op als je interesse hebt, dan houd 
ik je op de hoogte. Graag via de mail of app.

Met groet en namasté, 
Tieneke van Lindenhuizen

Mail: jvlindenhuizen@gmail.com
T 06-20248850
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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 • info@pisoinstallatie.nl  
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* gESPoT *

50+

* gESPoT *

Soos 50+
de doorstart!

als de coronamaatregelen het toelaten zijn 
we van plan om op donderdag 7 oktober 
weer te beginnen met de soos.

Het zou fijn zijn als we dan weer samen koffie 
of thee kunnen drinken en praten over wat we 
deze zomer beleefd hebben.

Nieuwe leden zijn van harte welkom en voor de 
biljarters zou het fijn zijn als er zich wat 
heren of dames aanmelden.
50-plussers, loop eens binnen vanaf 14:00 uur en 
doe mee!

Tot ziens en een hartelijke groet,
namens het bestuur. 

Liesbeth van Griensven
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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...

hollandse
bonenstoof met spek

370 kcal voedingswaarden)
15 min. bereiden

lARS & RUDY

Ingrediënten voor 4 personen

•	 250 g magere spekreepjes
•	 400 g Italiaanse roerbakgroente , 

champignons
•	 100 g zilveruitjes
•	 740 g Hak bonenmix kidney-, bruine & witte 

bonen in pot
•	 400 g tomatenblokjes
•	 50 g blanke rozijnen.

Verhit een hapjespan zonder olie of boter en 
bak de spekreepjes in 4 min. op middelhoog 
vuur krokant. Voeg de roerbakgroente toe en 
bak nog 4 min. Schep regelmatig om.

Laat de zilveruitjes en bonenmix uitlekken en 
voeg samen met de tomatenblokjes en rozijnen 
toe aan de pan. Schep om en laat 5 min. op 
laag vuur stoven. Breng op smaak met peper en 
eventueel zout.

en natuurlijk...
zijn alle ingrediënten in onze 
DaGWiNKeL te verkrijgen!

EET SMAkElIJk!

Wijntip
Barefoot Malbec (rood)

Met heerlijke smaak van Bosbes en 

vanille, heerlijk bij Stoofschotel/bonen 

en BBQ

Rauke de Hoop
is op woensdag 10 juni  geslaagd voor het 
mavo diploma via de Bogerman in Sneek. Na de 
zomervakantie gaat Rauke naar de Friese Poort 
in Sneek om de opleiding Werktuigbouwkunde 
te gaan volgen

Sjoukje iedema
Ik bin slagge foar de bachelor of social work. 
Ferline jier bin ik begûn as fakânsjekrêft op 
de ‘Eastwei’, dit is in lokaasje fan Stichting 
Philadelphia en hjir wenje minsken mei in 
lichte oant matige ferstanlike beheining 
en gedragsproblematyk. Ik ha hjir myn 
ôfstudearstaazje ek dien en ik wurkje hjir no fêst 
as wenbegelieder foar 32 oeren. 

Marloes Stienstra
is geslaagd voor VMBO-tl aan het Marne in 
Bolsward. Na de zomer gaat ze de BBL opleiding 
zelfstandig werkend gastvrouw doen van de 
horeca opleiding op de Friese Poort in Sneek 
waarbij ze werkt bij ‘d Aldwâl in Heeg.

Lieuwe Wiegersma
 is slagge foar de HBO journalistyk op de 
Kristlike Hege Skoalle Windesheim. Hij begjint 
no mei de oplieding masinist railferfier oan it 
ROC fan Twente yn Almelo.

Sytske Wiegersma
is slagge foar ‘Toegepaste Psychologie’ oan 
de Hanzehegeskoalle yn Grins. Ik gean no 
yn Ljouwert de Pabo dwaan en bliuw dernei 
wurkjen as Pedagogysk Meiwurker oan de IKC 
‘Ludgerskoalle’ yn Warkum.

Gerrit Gerritsma is ek 
slagge mar dy fûn it net 
sa nedich om dat yn De 
praatmar te fermelden...

lo
kw

IN
S

kE
!
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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



De Gaastmar, doarpskrante ‘De Praatmar’        37ste jiergong nûmer 4 | septimber 2021

35

* gESPoT *

Z

Sponsoring!

De fotoborden... 
staan weer op hun plek!

Ze zijn een poosje weggeweest, de 23 foto-
borden met foto’s van vroeger van markante 
plekken, verspreid over Gaastmeer. 

Het behoorde eigenlijk al tot het vertrouwde 
beeld van ons dorp. Maar de kwaliteit van 
de houten frames en de palen was zo slecht 
geworden, dat het echt niet langer kon. En dat, 
terwijl ze elke winter werden opgeslagen en 
regelmatig in de beits zijn gezet. Bovendien 
begonnen de foto’s erg flets te worden.

We hebben daarom gezocht naar een andere, 
meer duurzame manier van bevestiging van de 
foto’s, die weer opnieuw afgedrukt zijn. 

Het was een hele klus om de palen in de grond 
te krijgen en de borden er op te bevestigen, 
maar de werkgroep werd hierbij geholpen door 
een aantal vakbekwame vrijwilligers. 

De onkosten kunnen betaald worden uit 
financiële bijdragen van Ichthusstichting, 
Vrienden van Gaastmeer, Dorpsbelangen 
Gaastmeer, Ondernemersvereniging Gaastmeer 
en Attema Sate, waarvoor onze hartelijke dank. 

Het is de bedoeling, dat de fotoborden zomer 
en winter blijven staan. We hopen er nog heel 

lang van te kunnen genieten.

De foto’s zijn genummerd van 1 t/m 23 en ze 
markeren een wandelroute door ons dorp van 
een klein uur. Het maakt daarbij niet uit, bij welk 
nummer men begint. 

Bij die wandelroute hoort het boekje 
‘Rinne troch de tiid’ , Wandelen door de tijd; 
de titel is in het Fries, maar de tekst in het 
Nederlands, met aanvullende informatie bij elke 
foto. 
Het boekje is voor 2 euro verkrijgbaar in de 
winkel, bij Anneke Hoogterp J.J. Hofstrjitte 3 
en bij havenmeester Maurits Dantuma
J.J. Hofstrjitte 5. 
We hebben het aantal foto’s deze keer van 
23 uitgebreid naar 26, maar de 3 nieuwe 
fotoborden zijn nog niet opgenomen in het 

boekje. Dat zal bij 
de eerstvolgende 
versie gebeuren. 
Een mooie 
gelegenheid 
voor degenen die 
vertrouwd zijn met 
de wandelroute, 
om op zoek te gaan 
naar deze nieuwe 
foto’s.

Wurkgroep  
’Oer De Gaastmar’



36

M
gAASTMARDER oM UTENS 
SkRIUwT...

ANNE kUIPER

Mijn naam is anne 
Kuiper, zoon van Siek en 
aaltje, geboren op 7 april 
1933 in de huidige  ald 
Herberch ’De ielaek’, wat 
toen de winkel was van 
m’n vader en moeder.

Ik was een late leerling, dus 
ik moest een jaar wachten 
en kon met 7 jaar pas naar school, toen de 
Tweede Wereldoorlog uitbrak. De eerste jaren 
hebben we daar niet veel van gemerkt. 

Op de eerste oorlogsdag waren er wel veel 
Duitse vliegtuigen. Wieger Bakker, de smid, 
was aan het hamsteren en had een zak met 
Edammers op z’n rug, toen er een vliegtuig 
overvloog. Hij klom in een boom, en de 
Edammers rolden naar beneden. Dit vergeet je 
nooit meer. 

Voor ons als jeugd in de oorlog was het een tijd 
om niet te vergeten, alles kon en alles mocht.
Eieren zoeken, polsstokspringen, bosteren 
(knikkeren), hoepelen enz. Duitsers zag je niet, 
tot de melkstaking in mei ’42. 
Om 13:00 uur ongeveer kwam de melkauto uit 
Oudega-W met chauffeur Bos en een Duitse 
soldaat. Er was helemaal niets te doen of te zien. 
De soldaat moest bellen bij bakker Zijlstra (de 
enige telefoon in Gaastmeer) en meldde dat 
hier alles
rustig was. Intussen was melkvaarder H. Kuiper 
(geen familie) met de sloep met melk voor 
de kade gekomen en zette de bussen op de 
kade. Toen waren er ineens allemaal mensen; 
grote jongens, die gooiden de bussen met 
melk over de boot heen te water. De auto 
had een gasgenerator; twee man maakten de 
klep open en goten daar 2 bussen melk in. De 
contactsleutel werd in het water gegooid. En 
toen waren ze zomaar weg, met de overhaal 
over, het land in. De Duitser kwam terug van het

bellen en zag 
de chaos, dus hij 
ging direct weer 
bellen. 
Intussen waren de 
kerkgangers naar 
de kerk gegaan 
(2 keer preek 
per zondag). Het 
duurde niet lang of 
er kwam een Duitse 
overvalwagen met 

Duitse soldaten. Er werd op de driesprong en bij 
boer Hylkema een mitrailleur neergezet. 
De beide kerken kwamen uit en de mensen 
werden allemaal opgevangen achter het hek bij 
boer Douwe Cnossen (Douwe Neel). 
De vrouwen mochten naar huis. Van de mannen 
zijn een aantal meegenomen, ongeveer 12 zijn 
een nacht in Groningen of Leeuwarden 
geweest. Zij zijn de volgende dag bij Nijland 
uit de auto gezet en moesten maar zien weer 
in Gaastmeer te komen. Ze zijn allemaal 
losgelaten.
De jongens die het gedaan hadden, waren over 
de Yntemasloot gegaan en in de wieken van de
molen geklommen, zo konden ze volgen wat er 
in Gaastmeer gebeurde.
De molen, een watermolen, stond namelijk 
aan de overkant van de Yntemasloot, recht 
tegenover de pont, waar nu de brug is en boven 
in de wieken kon je zo de Munkedyk inkijken.
Dat was de melkstaking.

Verder was het rustig in Gaastmeer totdat 
de waterleiding vervangen moest worden, 
deze was van koper en werd vervangen door 
eterniet, een soort asbest. De Duitsers moesten 
het koper gebruiken om kogels te maken. 
Later werd ook het elektriciteitsnet vervangen 
door gevlochten ijzerdraad. Het koper van de 
elektriciteitsdraden moesten ze ook hebben om 
kogels en hulzen van te maken. De buizen lagen 
allemaal op It Sân, nu parkeerplaats aan de  
J.J. Hofstrjitte. Het hele Sân lag vol.

Ouders Siek en 
Aaltje Kuiper, voor de 
winkel in 1950.
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Weer later werd de klok uit de toren gehaald.
Door de galmgaten werd hij naar buiten 
getakeld. Met twee lieren, de één liet hem 
zakken en de andere trok de klok van de toren 
af. Bij het uithalen van de klok zat ook een 
onderduiker, die was bij Hylkema. Met meerdere 
jongens zaten we de Romeinse letters te 
verklaren. Deze jongen heette Frans Michon, hij 
bleek een verrader te zijn. Hij heeft gelukkig niet 
veel schade aangericht in Gaastmeer, op andere 
plaatsen wel.
Toen kregen we een bonnenstelsel, alles kwam 
op de bon. Wij moesten thuis bonnen plakken 
op formulieren. Die moest vader dan weer 
inleveren om nieuwe inkopen te doen.
Het bleef rustig in Gaastmeer. Doch op een 
morgen vroeg werd D.A. Cnossen opgehaald en 
is meegenomen naar Leeuwarden Hij had joden 
onderdak gegeven en is verraden. Hij heeft in 
Vught zijn straf uitgezeten.

De schooltijd was van 8:30 tot 11:30 uur en van 
13:30 tot 15:30 uur. Juf Bakker had de lagere 
klassen en meester Kuipers (geen familie) de 
hogere klassen. Woensdagmiddag hadden we 
vrij, maar op zaterdagmorgen moesten we eerst 
nog naar school. Later veranderde dat.
Wij zwommen op de Fiskersbuorren of op het 
Koffiesjok (nu Liuwedaem).
 
Gaastmeer had toen een goede middenstand.
•	 3 winkels: Jelle Westra, Roel Hiemstra en 

Siek Kuiper
•	 2 bakkers: Klaas Terpstra en Hilbrand Zijlstra,
•	 1 smid: Wieger Bakker
•	 2 timmerlui: Chris Buma en  

Gosse de Groot
•	 1 schoenmaker Anne Ulbes
•	 1 slager Klaas Terpstra
•	 1 groenteman Ale van Netten
•	 autobussen: Thijs Westra
•	 hellingbaas, Jetze Wildschut
•	 speelgoed, mevr.  Wildschut  

(Jetze Sjut)
•	 koffie en thee, Tië de Boer
•	 garen, sokken en kousen enz.  

Hinte van Netten en Aaltje  
’mei it burd’(=baard) Kuiper

•	 Willem Heins, die ging er met koffers 
bij langs.

Ik ben dus in 1933 in Gaastmeer geboren en 
heb daar gewoond totdat ik op de grote vaart 
ging in 1955. Ik had toen net verkering met IJpie 
Kooistra uit Heeg, en wij zijn in 1959 getrouwd. 
Mijn schoonvader had een fietsenzaak. Omdat 
Anne en Griet drie dochters hadden (dus geen 
opvolging) ben ik bij hem in de zaak komen 
werken: Kooistra en Kuiper.

Wij kregen twee kinderen, Bert en Annegreet. 
Bert is getrouwd met Wytske van Popta uit 
Oosthem en Annegreet met Feike van Sinderen 
uit IJlst. We hebben 4 kleinkinderen die allemaal 
samenwonen en we zijn de grutske oerpake en 
oerbeppe van 3 prachtige achterkleinkinderen.

Bert runt tegenwoordig de zaak samen met 
Anne en Wytske doet de boekhouding.
Wij hebben 50 jaar boven de zaak op 
Harinxmastrjitte 6 gewoond, maar elf jaar 
geleden zijn we verhuisd naar het Skarspaed, 
waar we met veel genoegen wonen.
Ik ben nog heel regelmatig in de werkplaats te 
vinden en op zondag maak ik met mijn vrouw 
vaak een autorit door de omgeving, zo nu en 
dan bezoeken we dan ook Gaastmeer weer 
even.

Hier hou ik op. Er is nog veel meer te vertellen, 
misschien een andere keer.

Anne Kuiper

Ouders Siek en Aaltje Kuiper, in de winkel, ongeveer 1960.
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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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H
MEkE zEIlkAMPIoEN!
Hoi allemaal, ik ben Meke ik ben 11 jaar en 
zit al drie jaar op zeilen bij de watersport-
vereniging Heeg (WSH). Op 12 en 13 juni heb 
ik meegedaan aan de wedstrijden van combi 
Noord. Hier zeilen kinderen uit friesland, 
Groningen en Drenthe tegen elkaar. 

Er was de eerste dag veel wind en ik maakte niet 
zulke goede startjes maar wist wel naar voren te 
zeilen en lag 3e in het klassement. 
De volgende dag was er minder wind en won 
ik 2 van de 3 wedstrijden en na 7 wedstrijden in 
dit weekend in Heeg haalde ik de eerste prijs in 
het klassement. 

De volgende wedstrijden op het Burgumermeer 
wilde ik ook graag meedoen dus ging ik met 
papa daarheen. De eerste dag was er geen wind 
en gingen we allemaal spelletjes op de kant 
doen en daarna weer naar huis, maar op zondag 
waren en 6 wedstrijden en ik won ze allemaal!

Ik vind het zo leuk dat ik komend weekend,
10 en 11 september, weer ga wedstrijdzeilen op 
het Schildmeer in Groningen.

Meke Fakkeldij

Meke, 
je bent een 
kanjer!  
Van harte 
gefeliciteerd!
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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 42 
8614 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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DE PASToR SCHRIJFT…
De zomer van 2021
Hoe het u vergaat weet ik niet, maar ik denk 
dat ik deze zomer niet snel zal vergeten. 
Na een prachtige vakantie in de eifel waar wij 
langs de vriendelijke Moezel fietsten, zagen 
we twee weken later de beelden op televisie 
van de enorme watersnood die in die 
omstreken en in belgië  had plaatsgevonden. 

Nauwelijks waren we bekomen van de schrik 
en de analyse daarna van milieudeskundigen 
dat dit soort rampen ons vaker 
zullen treffen door 
klimaatsverandering, 
toen de wereld 
wakker werd geschud 
vanwege de situatie 
in Afghanistan. Het 
besef dat velen zulke 
vreselijke dingen 
moeten meemaken door 
een wreed regiem en 

dat dit NU gebeurt, in de tijd waarin wij leven is 
bijna niet voor te stellen. We worden constant 
op de hoogte gehouden van alle leed en 
moeten machteloos toezien.
Terwijl de beelden en berichten aan ons voorbij 
schoven, was mijn man het bekende boek van 
Rutger Bregman “De meeste mensen deugen” 
aan het lezen. Zelf ben ik er nog niet aan 
toegekomen, maar ik ben toch wel benieuwd 
waarop hij die positieve titel van zijn boek 
heeft gebaseerd. Naar het schijnt, is er veel en 
gedegen onderzoek aan vooraf gegaan.
Maar gelukkig, deze zomer was ook een 
sportzomer, en dan nog wel een Olympische. 
Met ’sport’ doel ik niet op de toestanden die in 
Zandvoort plaatsvonden, maar op zoveel moois 
dat we ook konden zien. De Paralympics zijn net 
achter de rug en gelukkig wordt langzaam maar 
zeker ook steeds meer zendtijd besteed aan 
deze groep atleten. Tijdens een van de laatste 
dagen bleek dat ook op zo’n groot toernooi niet 
iedereen schijnt te deugen. De rolstoel van de 
Belgische sprinter Peter Genyn werd kort voor 
de finale van de 100 meter gesaboteerd. Met 
kunst- en vliegwerk en veel goede mensen die 
het hoofd koel hielden, kon de stoel precies op 
tijd provisorisch worden hersteld en snelde deze 
atleet alsnog naar goud! 
Een ander moment om nooit te vergeten was 
de finish van de marathon bij de valide sporters. 
Heeft u het ook gezien? Onze landgenoot 
Nageeye was onderweg naar zilver, maar liep op 
het laatste moment vrijwillig een groot risico, 
door zijn trainingsmaatje Abdi, die samen met 
een ander vlak achter hem liep met woord en 
gebaar aan te moedigen, zodat deze nipt het 
brons in de wacht kon slepen! Zulke beelden 
ontroeren me en geven hoop, als we allemaal 
ons best doen om te deugen, kunnen we 
ondanks alles en met hulp van boven de wereld 
toch  misschien samen een beetje beter maken. 

*Het jaarthema van de PKN is ’Van U is de toekomst’. Deze 
eigentijdse bewerking van het ’Onze Vader’  door Huub 
Oosterhuis kunt u ook bekijken en beluisteren via  
https://youtu.be/VitGbFNGfvk 

Een goede nazomer gewenst en met 
vriendelijke groeten,

pastor Ludwine Andel-van Hoeven
ludwinevanhoeven@gmail.com

T. 06-41833319

Onze Vader verborgen,
uw Naam worde zichtbaar in ons,
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid en brood
gerechtigheid is en genade -
waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw hand op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.

Huub Oosterhuis*
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Flappercup 2021
De flappercup is de jaarlijkse zeilwedstrijd 
die wordt gehouden onder de campinggasten 
van camping flapper. Dit jaar is er weer hard 
getraind en werd er weer op het scherpst van 
de snede gevaren. extra spannend dit jaar 
omdat het wedstrijdveld werd uitgebreid 
met een drietal boten met bemanningen uit 
Gaastmeer zelf. 

De spanning en de bijbehorende onzekerheid 
onder de campinggasten was groot. Hoe zullen 
ze het doen? Gaan ze van ons winnen? 
De boten werden vaarklaar gemaakt. Alle 
inventaris, buitenboordmotoren, dektenten, 
kampeerspullen, werden van boord gehaald, 
lichtweer schoten en spinnakers werden 
aangeslagen en onderwaterschepen nog even 
in de was gezet. 
Zaterdag 21 augustus was het zover. 
Extra vroeg opstaan om voorbereidingen te 
treffen. Helaas, helaas… 
Helemaal geen wind. Maar dan ook echt 
helemaal niet. 0. Afwachten dan maar.

Maar gelukkig, de eerste wedstrijd werd 
gevaren door een nieuwe klasse, namelijk die 
van de suppers. Als supper is het de kunst op 
heel hard te peddelen op een surfplank en 
daarbij is het zelfs beter als er geen wind is. De 
wedstrijd was desondanks zeer spectaculair. 

Daarna was het de beurt aan de Optimisten. 
Met inmiddels een klein pietsje wind werd 
het heel, heel spannend en dat gold ook voor 
de daarna startende surfers. De geoefende 
‘pompers’ zoals dat heet, waren in het voordeel. 

Daarna waren de Lasers en de andere 
zwaardboten aan de beurt en tot slot werd het 
koningsnummer ‘De Familieboten’ gevaren. 

Eelco, Jacob, Willem, Klaas, Olaf (enige Duitse 
skipper) en Menno (met Nicole uit Baarn), 
verdeeld over verschillende boten verschenen 
ook aan de start. Het wedstrijdveld bestond uit 
17 familieboten die aan elkaar gewaagd waren. 
Vlak voor de zwemsteiger, ging de wedstrijd 
van start. Verschillende boten werden door 
andere boten achteruit geduwd om zo meer 

snelheid te krijgen om over de startlijn te varen. 
Jammer, voor de gedupeerden, het Flapper-
wedstrijdreglement voorzag niet in een verbod 
daarop. Doorvaren dan maar en meedoen 
wordt dan vanzelf belangrijker dan winnen. 
Voor de kopgroep die bij de start de vrije wind 
konden opzoeken, bleef het tot het einde toe 
spannend. 
Het was een geweldig leuke race met een 
uitgebreide prijsuitreiking waarbij niet alleen 
de zeilers, surfers en suppers een beker in 
ontvangst mochten nemen maar ook de 
jaarlijkse troostwisselbeker werd uitgereikt en 
natuurlijk de belangrijkste prijs, de bovenwindse 
boei. Deze laatste prijs is voor degenen die een 
uitzonderlijk prestatie hebben verricht in het 
belang van iedereen. Dit jaar waren dat Jan en 
Anjo.
Na afloop werden alle picknicktafels verzameld 
en hebben we tot in de late uurtjes met 
iedereen gegeten en nagepraat. En terwijl 
iedereen tevreden wegdroomde, liep die nacht 
Camping Flapper langzaam onderwater. 

Barbara Borger

palaver... & nazit...
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De school 
van 

Gaastmeer
De skoalle fan ‘e Gaastmar
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Wurkgroep ’Oer De Gaastmar’ heeft 
de afgelopen jaren gewerkt aan het 
schrijven van een boek over de school van 
Gaastmeer. Van oudsher tot het jaar 2014 
had Gaastmeer een eigen school voor lager 
onderwijs, na 1985 voor basisonderwijs. 
en de geschiedenis van die school 
hebben we geprobeerd te achterhalen uit 
notulenboeken, archieven, oude kranten en 
mondelinge overleveringen. 

Het is een boek geworden van ca. 210 
bladzijden met een verhalen over de hoogte- en 
dieptepunten en vooral de betrokkenheid van 
een dorpsgemeenschap bij de eigen school. 
Maar behalve verhalen vooral ook veel foto´s. 

Het pronkstuk van het boek bestaat uit meer 
dan 50 schoolfoto´s uit de jaren 1903 tot de 
laatste uit 2014, inclusief de namen van de 
afgebeelde leerlingen en leerkrachten, voor 
zover we die konden achterhalen. Dat betekent, 
dat bijna alle inwoners van Gaastmeer sinds het 
jaar 1900 met afbeelding en naam in het boek 
voorkomen. 

Om de schoolfoto´s goed te laten uitkomen, 
hebben we voor het boek een groot formaat 
(A-4) gekozen, zodat de leerlingen goed 
herkenbaar zijn. Kortom: niet alleen voor 
Gaastmeerders, maar voor iedereen die 
herinneringen aan Gaastmeer heeft een 
prachtig geschenk om te krijgen of cadeau te 
geven. 

Om een indruk te krijgen van het aantal 
exemplaren dat gedrukt moet worden, willen 
we ieder die van plan is het boek aan te 
schaffen, vragen dit aan ons door te geven, 
zodat we het aantal gewenste exemplaren 

RESERvERINg BoEk ’DE SCHool vAN gAASTMEER’
voor u kunnen reserveren. De prijs voor de 
gereserveerde boeken wordt 25 euro per stuk. 
We willen in januari 2022 de boeken laten 
drukken en de afrekening vindt plaats bij de 
levering van het boek. Hier krijgt u nog nader 
bericht van. De prijs van 25 euro is exclusief 
eventuele verzendkosten voor degenen die 
buiten Gaastmeer of directe omgeving wonen 
en niet zelf komen afhalen. 
U kunt uw reservering op twee manieren 
doorgeven: 
1. per email aan pie Zeilstra, emailadres: 

piezeilstra@hotmail.com    of
2. per briefje aan: pie Zeilstra, Wieldyk 9,  

8611 JK  Gaastmeer
Vermeld hierbij:
•	 Uw naam, adres en telefoonnummer of 

emailadres 
•	 Het aantal exemplaren van het boek  

’De School van Gaastmeer’ dat we voor u 
moeten reserveren.

Graag spoedig doorgeven, maar in elk geval 
voor januari 2022. Bij voorbaat hartelijk dank,
Wurkgroep ’Oer De Gaastmar’.
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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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SkoAllENIJS

NIEUwS UIT  
NAAR HET vooRTgEzET oNDERwIJS 
Hoi, ik ben Harmen 
Hoekstra. Ik ben 11 jaar en 
word 8 september 12. Ik 
woon op de Hagenadyk 23 
in Oudega. Ik ga volgend 
schooljaar naar het RSG 
Magister Alvinus in Sneek. 
Ik ga atheneum doen met 
Melle Ketelaar uit Heeg. Ik heb er best wel zin in, 
maar niet echt in het huiswerk.

Ik ben Klaas Jimte 
Regeling.  
Ik ben 12 jaar.
Ik woon in Oudega. 
Ik zit in groep 8 en ga 
naar de Bogerman. Ik 
heb er wel zin in om 
nieuwe vrienden te 
maken.

Mijn naam is Hylke de 
Jong. Ik ben elf jaar en 
woon in Oudega SWF.  
Ik zit in groep acht en 
ga naar de Bogerman.
Daar ga ik havo doen. 
Ik heb er veel zin in 
omdat het leuk is met 
mijn vrienden. Maar 
ik heb minder zin om elke dag mijn huiswerk 
te doen. Ik kijk er naar uit om naar de winkel te 
gaan en lekkere broodjes kopen. Hidde Jelte 
Ruben Marit gaan ook naar havo.

Hoi ik ben Annemarije 
Zeilstra.
Ik ben 12 jaar oud. Ik woon 
in Klein Gaastmeer. Ik zit in 
groep 8 en ik ga volgend 
jaar naar het Bogerman in 
Sneek! Het niveau dat ik ga 
doen is: Vmbo-tl (Mavo)
Ik heb er super veel zin om nieuwe vriendinnen te 
maken. Waar ik naar uitkijk is met wie ik allemaal 
in de klas kom te zitten. k kom misschien bij Jelle 
Douwe en Bram in de klas. Het leuke vak dat ik 
wil hebben is Engels. 

Doei doei

Goeie, ik ben Jelle Douwe.  
Ik ben 12 jaar en woon 
in Aldegea op Tjerkewei  
nummer 1. Ik ga naar 
het  Bogerman en ik zit 
in groep 8 op de Klaver 
Fjouwer. Ik ga naar vmbo.  
Ik heb er opzich wel zin in 

om van deze school af te gaan. Jammer genoeg 
zit er geen klasgenootje bij mij in de klas.

Hoi ik ben Ruben Veenstra.                                                                   
Ik ben 12 jaar jong. Ik woon 
in Oudega SWF. 
Mijn hobby’s zijn voetbal, 
op de vrachtwagen. Ik ga 
naar CSG-Bogerman en mijn 
niveau is HAVO.
Ik zit in Groep 8. Ik heb er 
veel zin om naar de grote 
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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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school, want ik heb mijn zin wel gehad op  deze 
school. Maar heb wel mooie jaren gehad hier in 
Oudega. Ik ga met Jelte uit Gaastmeer en Hidde 
en Marit naar Havo. Ik kijk er ook naar uit om 
vakantie te hebben over 5 weken.

Hoi Ik ben Seppe. En 
ik ben 11 jaar en woon 
in Oudega. Ik ga na de 
zomer naar het voorgezet 
onderwijs. De school 
waar ik heen ga is de RSG 
Alvinus Magister. En ik 
heb er wel zin in. Ik ga 

naar het VWO. Ik kijk uit naar de vakken Latijn, 
Scheikunde en Wiskunde.

Hoi, ik ben Skip. Ik ben 12 
jaar en woon in Westhem. 
Ik ga naar het Marne 
college en naar havo. Ik 
heb er zin in en vooral in 
de pauzes en dat was het. 
Ik ken daar bijna niemand. 
Doei.

Hoi, ik ben  Margje 
Wiegersma en ben 11 jaar. 
Ik zit in groep acht en ik 
woon in Oudega aan de 
Feandyk. Volgend jaar 
ga ik naar het Bogerman 
in Sneek. Daar ga ik Vwo 
doen. Ik kijk er wel wat 

tegenop om huiswerk te maken, maar het is niet 
anders! Helaas komt niemand uit mijn groep 
in mijn klas, maar dat vind ik niet het ergste. 
Ik kijk er wel naar uit en vind het ook wel weer 
spannend om zo’n grote stap te zetten. Ik heb er 
veel zin in.  

Hoi, ik ben Jelte en ik ben 11 jaar en ik woon in 
Gaastmeer. Ik zit in groep 8 
en ik ga naar de Bogerman. 
Het niveau dat ik ga doen is 
Havo. Waarom ik naar Havo 
ga is omdat ik vwo advies 
had, maar ik toch liever naar 
Havo wilde, want daar zitten 
meer vrienden in de klas en 

vwo vind ik toch iets te moeilijk denk ik. Ik heb 
er wel zin in maar ook weer niet, want ik zit bij 
veel minder vrienden. Ik kijk er naar uit om naar 
de nieuwe school te gaan!  

Havo
Hoi, ik ben Hidde de Haas, 
ik ben 12 jaar en ik woon in 
Aldegea.
Ik zit nu in groep 8 en ik ga 
na de zomervakantie naar 
de Bogerman in Sneek. 
Daar ga ik samen met 
Marit, Jelte en Ruben Havo 

doen. En ik heb er best wel veel zin in, maar ik 
vond het in groep acht ook echt super leuk, 
omdat ik kamp super leuk vond! We hadden 
ook nog 2 keer een lockdown. Dat was best wel 
even leuk, maar het was niet zo leuk als school. 
Einde

Hoi,
Ik bin Marit Boschma bin 12 
jier en Wenje op de Rigedyk 
37 yn Aldegea, Sit yn groep 
8 en gean folgend skoaljier 
nei it Bogerman op it niveau 
HAVO. Mei Hidde, Ruben en 
Jelte, Ik sjoch der hiel erg 
nei út om nije freondinnen 
te meitsjen en natuurlik fyn ik it ek wol in bytsje 
spannend.

Mijn laatste basisschool 
jaar
Hoi, ik ben Bram en ik ben 
11 jaar. Ik woon op de 
Rigedyk nummer 14 en ik 
zit in groep 8. Ik ga naar de 
Kleine Bogerman vmbo in 
Sneek.

Met Jelle douwe en Annemarije. Ik kijk er naar 
uit om nieuwe mensen te leren kennen! 
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wETHoUDER oPENT IkC 
klAvER FJoUwER  
IN oUDEgA 
Op vrijdag 4 juni werd de deur van integraal 
Kind centrum Klaver fjouwer in Oudega 
(SWf) onder een stralende zon officieel 
geopend.  

Na een korte presentatie door schooldirecteur 
Sybolt Kuipers vond de ondertekening van de 
intentieverklaring plaats (foto). 
De ondertekening werd verricht door 
wethouder Bakker en de directeur-bestuurders 
van de betrokken organisaties Kinderopvang 
Friesland, Stichting Palludara en Thuis-bij-Thea. 

Wethouder Bakker gaf aan dat de gemeente 
Súdwest-Fryslân drie pijlers belangrijk vindt: 
wonen, werken en genieten. Bakker: ’Volgens 
mij passen deze drie zaken prima bij IKC Klaver 
Fjouwer. Jullie zoeken actief de samenwerking 
en de dialoog met de omgeving. De aandacht 
die jullie schenken aan talenten vind ik 
ontzettend mooi en is van groot belang. Elk 
kind heeft een talent, het is goed om te kijken 
waar een kind blij van wordt en waar hij of zij 
van groeit.’ 

In het kader van duurzaamheid en de slogan 
’Fleurich en grien de takomst yn’ werden 
er vervolgens prachtige insectenhotels 
aangeboden aan de werkgroep door de 
wethouder en de samenwerkende partijen, 
waarbij iedere partner een persoonlijke wens 
uitsprak voor de gebruikers van IKC Klaver 

Fjouwer. Bovendien kregen alle kinderen 
een eigen mini-insectenhotel als attentie, ter 
ere van de opening. Daarna volgde er een 
talentencircuit in en om de school voor de 
leerlingen van het nieuw geopende IKC. Talent 
en duurzaamheid, belangrijke thema’s voor 
Klaver Fjouwer, stonden ook hierbij centraal.   
 

Op de foto v.l.n.r.: Mirjam Bakker (gemeente Súdwest-
Fryslân), Joop Fortuin (Stichting Palludara), Ronald 
Keuning (Thuis-bij-Thea) Jeannet van den Akker 
(Kinderopvang Friesland) en Sybolt Kuipers (KBS Klaver 
Fjouwer).  

Met een vriendelijke groet, 
Sybolt Kuipers, schooldirecteur

Iepening IKC 
De Joopykjes kreatyf dwaande en oan it ’sporten’...
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PJUTTEBoARTERSPlAk 

’DE JooPYkJES’

W
alwer it lêste stikje fan skoaljier 2020-2021!

juny 2021

Wisten jo dat...
•	 ús lêste tema knuffels wie?
•	 natuermaster Bert mei hiele oare knuffels op 

skoalle kaam?
•	 wy in hiele protte leare koene oer de: 

‘wandelende tak’, stikelbaarch en varaan?

•	 wy fansels ek foar heitedei wat moais makke 
ha?

•	 4 juny grut feest hân ha, om’t wy no in IKC 
skoalle wurden binne?

•	 wy ôfskied nimme sille fan Mink de Boer, 
Chris Dijkstra en Marije Altena?

•	 sy yn de simmerfakânsje alle trije 4 jier 
wurde sille?

•	 wy harren alle trije fan herte lokwinskje en 
in moaie skoaltiid tawinskje?

•	 myn (Anja) ôfskied 8 juny wêze sil as juf?
•	 mar ik nei de fakânsje op de tiisdei noch as 

frijwilliger helpe sil?
•	 juf Janneke dan op de woansdei juf wêze sil?
•	 wy noch net witte, wa ’t de oare frijwilligers 

wurde?
•	 wy ek simmerfakânsje haw oant 24 

augustus?
•	 ik dochs hiel bliid bin, noch efkes helpe kin 

en oars de bern te folle misse soe?
•	 wy elkenien in hiele moaie fakânsje 

tawinske, mei in protte sinne? 

Popkes fan fruit meitsje...

en lekker opite.

...muzyk

Hjirboppe noch foto’s fan de iepening IKC 
skoalle...

Oant in oare kear.
de liedsters fan de Joopykjes.



52

Bbêste doarpsgenoaten,
Hjir it ferhaal fan it keunstwurk dat ik 
makke ha mei de bern op Klaver fjouwer 
yn aldegea. it is nammentlik net allinnich 
foar de bern, juffen en masters leuk, as je 
‘integraal Kind centrum’ wurden binnen, it is 
fansels moai om dit mei doarpsgenoaten te 
dielen.

Op een dag werd de kunstenares gevraagd of 
ze op school een kunstwerk wilde maken… 
Even brak het zweet haar uit want jullie mogen 
best weten (eerlijkheid staat op m’n visitekaart 
dus ben ik ook maar eerlijk) school en de 
kunstenares zijn niet altijd goede vrienden, niet 
omdat de juf of meester het niet goed doen, 
school is belangrijk, zonder lezen, schrijven en 
rekenen heb je het in deze wereld een beetje 
moeilijk. Maar ze vond dat er veel te weinig aan 
creativiteit/handvaardigheid werd gedaan. 
Toen juf uitlegde waarom er een kunstwerk 
gemaakt moest worden maakte haar hart 
een sprongetje! Eindelijk gaan jullie meer 
samenwerken, thema’s/workshops volgen en is 
er een tuin aangelegd! 

LEREN DOOR DOEN IS ZO BELANGRIJK!
Voor de lessen op school gebruik je namelijk 
het vaakst de linkerkant van je hersenen. Weten 
jullie wat hersenen zijn? De linkerkant voor 
rekenen en taal etc. En de rechterkant van je 
hersenen gebruik je voor verbinding met de 
natuur, je creativiteit en je gevoel; wie ben ik en 
wat wil ik…
Tegenwoordig zijn er steeds meer kinderen die 
school erg moeilijk vinden daarom is het zo 
belangrijk dat je veel verschillende dingen leert! 
Want ieder kind is even slim, ieder op z’n eigen 
manier...

NIEMAND IS BETER DAN DE ANDER !

Jeetje, nu iets verzinnen wat in 15 minuten 
moet kunnen. Creatief en kunst kan nooit 
in 15 minuten Maar goed op deze dag was 
het de bedoeling dat jullie aan verschillende 
dingen konden snuffelen. Een kunstwerk mag 
speciaal zijn en het is leuk iets te maken wat 
nog niet gedaan is. Ze bedacht dat mozaïek 

wel heel leuk is, school had voor ieder kind een 
honingraatvormpje n.a.v. het thema die week. 

Mozaïekkunst bestaat al heel lang! Tempels, 
graftombes en moskeeën hangen vol met de 
prachtigste patronen en afbeeldingen. 
Ze vroeg zich wel af of het voor de Joopykjes 
geschikt was. Als coach viel haar op, dat we als 
volwassenen wel eens te moeilijk denken: hoe 
jonger de kinderen hoe gemakkelijker ze aan 
de slag gingen, jonge kinderen denken nog niet 
zo veel na en beginnen vanuit hun gevoel de 
mooiste patroontjes te leggen. 
Hoe ouder de kinderen hoe meer ze gingen 
nadenken en vooral kijken naar wat een 
vriendje of vriendinnetje ging doen. 
Een logisch gevolg op wat de media en de 
prestatiemaatschappij ons leert. Als je iets 
creatiefs gaat doen is het HEEL BELANGRIJK  
vanuit jezelf te werken en creëren!

Wat werd de kunstenares blij van jullie werkjes, 
iedereen ging enthousiast aan de slag met 
cement, steentjes en de mozaïektang. Hierna 
gingen alle werkjes mee naar het atelier want 
alle 120 werkjes moesten nog gevoegd; weten 
jullie wat voegen is? En als de voegen gedroogd 
zijn moeten ze allemaal weer schoongemaakt 
worden… Hoe vaak had ze jullie werkjes in de 
hand? 120 x 2 = 240 keer! 
Wat een klus zou je denken maar elke keer werd 
ze weer verrast, bij ieder kunstwerkje ontdekte 
ze weer wat nieuws. Daarom zie je in een 
museum mensen soms lang naar kunst kijken. 

Ze zag vrolijke kleuren voorbij komen en dat 
staat voor energiek. 
Een spiraal: ontwikkelen en ontvouwen. 
Stippen: levendigheid, bewust worden.
Cirkel: ik ben iemand jij ook. 
Lichtblauw: hemelse kleur, wijsheid. 
Geel: warmte en energie. 
Lichtgroen; nieuw begin, hoop, ontspanning. 
Rood: levendigheid, vernieuwing en 
enthousiasme. Paars: een magische kleur. 
Oranje: optimisme. Zwart/wit: yin yang/
balans… etc. 

FERHAAl FAN IN kEUNSTwURk!
door Hotske Jagersma
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Omdat elk kunstwerkje UNIEK is kon ze ze niet 
zomaar opplakken, elk werkje mag tot z’n recht 
komen dus ging ze puzzelen. Puzzelen jullie wel 
eens en hoe begin je dan? Op kleur en vorm 
gesorteerd? 
Nu moest alles nog op het frame geplakt. Haar 
hersens kraakten ervan. Gelukkig heeft ze een 
leuke en behulpzame man en ouders die altijd 
bereid zijn mee te denken! Hulp vragen lieve 
kinderen is dus niet erg!
De Legobak kwam er bij, huh? Lego? Wat kun 
je veel met Lego zeg ! Ze heeft namelijk tussen 
al jullie kunstwerkjes lego blokjes gezet zodat 
er overal precies evenveel ruimte tussen zit. 
Ze realiseerde zich hoe knap de natuur toch is. 
Bijen hebben nooit op school gezeten en toch 
maken ze elk ‘huisje’ even groot.
Ook is het zo dat in kunst vaak een boodschap 
zit. Want wat zien jullie als jullie er naar kijken? 

Lege huisjes? Ieder jaar komen er nieuwe 
kinderen bij op school, dus staan de lege 
huisjes symbool voor: er is nog ruimte en voor: 
vernieuwing en ontwikkeling! 
Ook geeft het zo meer rust waardoor je de 
rest beter ziet. Wat zien jullie in de midden 
nog meer? De logo’s van Klaver Fjouwer, 
Thuis bij Thea en het Kindcentrum. Aan de 
onderkant centraal in het midden gezet 
zodat de kinderen er omheen naar boven toe 
een toekomstgerichte plek hebben in het 
kunstwerk.
Kijk maar eens vol bewondering naar dit 
prachtige kunstwerk daarom in de Praatmar 
want er mogen zeker meer mensen van 
genieten ! 
Freonlike groetnis,
Hotske en alle 120 bern
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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 Willem Wendelaar Bonga wwb@ziggo.nl 0651667034

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


