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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
201 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. 5 |  novimber 2021

Uiterste inleverdatum kopij voor het eerstvolgende nummer is maandag 3 januari 2022

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

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

donderdag 11 november 2021 17:00-19:00 uur Sint Maarten-actie voor Maher-India, start bij dorpshuis

vrijdag 12 november 2021 20:00 uur dorpshuis, ledenvergadering Ondernemend Gaastmeer
info: www.ondernemendgaastmeer.nl

zaterdagmiddag 20 november 2021 16:00-18:00 uur Pieltsjerke: gedachtenismoment, vrije in- en uitloop, 
kaarsje aansteken voor geliefde overledenen...

vrijdag 26 november 2021 oud papier bij de weg

zaterdag 27 november 2021 vanaf 16:00 uur dorpskerk, het  Lokaal, Pondok en alle gebouwen & 
terreinen: open huis! In-, door- en uitloop: van harte welkom! 
(Corona-maatregelen voorbehouden)

woensdag 1 december 2021 St. Kwyk: excursie naar Veenstra | Fritom. Vertrek 09:15 vanaf winkelplein

donderdag 9 december 2021 St. Kwyk: kerstmarkt Tuinncentrum Witmarsum. Vertrek 09:15 u winkelplein

woensdag 5 januari 2022 St. Kwyk: nieuwjaarsbijeenkomst in dorpshuis

sint maarten | sinte marten
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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
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NHOUD

ja jongu

nee juh!

INfO
gaastmeer

on the worldwideweb

facebook
dorpsbelangen 

&

oranjevereniging 

gaastmeer

kerk
www.

pkn-gaastmeer.nl

fOTO’S
Komme fan alle kanten mei  

tank oan de fotografen!

www.
degaastmar.nl

nee jongu...

ja juh!
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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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* GESPOT *

PRIkBOERD
* BOARGERlIkE STâN *

Ferhuzing 
Fan Turfdyk nei tydlik Pondok 
en Hellingpaed: André Wierstra 
en Vera van Zuijlen ferhúsje  
úteinlik nei:

Marwei 11, 
8508 RA Delfstrahuizen 

(Dolsterhuzen)
It giet jimme goed!

* GESlAAGD *

Antje Wiegersma 
is geslaagd voor de 
HBO deeltijdopleiding 
Sociaal Juridische 
Dienstverlening, aan 
de Hanzehogeschool 
te Groningen. 

LOKWINSKE!
Ze is nu op zoek naar 

werk!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Oudega 

(Súdwest Fryslân) 

  info@leafstylecoaching.nl  

 0651848654 

www.leafstylecoaching.nl  

Nieuwsgierig geworden? 
Neem contact op met Reinou 
van der Tol. 

 

 

Ready for a change? 
Wil jij je leefstijl graag 
duurzaam veranderen, maar 
weet je niet hoe en waar te 
beginnen? Samen gaan we 
jouw leefstijl onderzoeken. 
Leafstyle coaching is 
praktische, laagdrempelig en 
geschikt voor mensen die 
willen veranderen met behulp 
van een coach.  

Waarom je leefstijl aanpakken? 
Een gezonde leefstijl kan 
ervoor zorgen dat je beter in je 
vel zit, je fitter voelt en het kan 
een positief effect hebben op 
chronische ziektes. 

 Praktijk aan huis, op 
locatie of via 
videobellen. 

* wElkOM *
een nieuwe adverteerder!

* GESPOT *
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hoveniersbedrijf
w. hoekstra

tuinaanleg en -onderhoud
sierbestratingen
takken versnipperen
boomverzorging

de wearen 20
8614 ae oudega swf

mobiel 06 31 58 44 28
hovenierhoekstra@hotmail.com

brood van de warme bakker
 is lekker en gezond

probeer ook eens
onze andere producten zoals 
onze echte Friese oranjekoek
en ons heerlijke suikerbrood

dit alles en nog veel meer…
bij de echte warme bakker

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

GEZICHTSBEHANDELINGEN
HOTSTONE MASSAGE
HUIDVERBETERING
MAKE-UP

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

margreetmaaktmooi.nl
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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

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!

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.

dringende oproep
- word -

donateur
vanaf € 15,00 !

Uw donatie is noodzakelijk voor het voortbestaan en 
behoud van dit voor Gaastmeer historisch schip.

Wilt u uw bijdrage overmaken op bankrekening 
NL35 RABO 0156425602 onder vermelding van 
’Donatie 2021’ t.a.v. St. Palingklipper Voorwaarts

Wanneer u als vaste donateur mee wil doen, stuurt u 
dan een e-mail naar...

palingklippervoorwaarts@gmail.com
Alvast hartelijk dank!

Vriendelijke groeten,
Bestuur Stichting Palingklipper  Voorwaarts 

www.degaastmar.nl/stichting-palingklipper-voorwaarts
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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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STICHTING ’kwyk’ 
BEwEEGT VERDER!

Na de veel te lange pauze 
vanwege de zomer-periode en 
de coronamaatregelen, was er op 

woensdagochtend 6 oktober weer een 
bijeenkomst in het dorpshuis.  Wat goed 
om elkaar weer te ontmoeten. Het was 
heel speciaal!

Onder de koffie heeft Liesbeth van Griensven 
verteld dat ze stopt als voorzitter van de 
stichting. Het bestuur dankt haar voor alle jaren 
‘KWYKE’ voorzitterschap. Baukje Terpstra gaat 
in de voetsporen van Liesbeth verder. Natuurlijk 
op haar eigen manier. Samen met het bestuur 
het waarom en hoe van de stichting blijven 
uitdragen en hier vorm aan geven.

Het bestuur is ingevuld met een voorzitter, 
penningmeester en secretaris. Extra mensen 
zijn meer dan welkom. Om mee te denken over 
de ochtenden die nu koffieochtenden heten en 
op verzoek van bestuur en doelgroep weer een 
actieve en leerzame invulling mogen krijgen.

Dit allemaal met de gedachte dat elkaar 
ontmoeten en actief zijn zorgen voor sociale 
samenhang en het vertrouwen geven dat er 
meer kan dan je in eerste instantie zou denken.
’Kwyk’ wil iedere oudere uit Gaastmeer en 
directe omgeving kunnen blijven betrekken bij 
de activiteiten. Dit door samenwerkingen aan te 
gaan, te zorgen voor goede communicatie en het 
gebruik van materialen en hulpmiddelen.

Het dorpshuis is de ontmoetingsplaats. Elke 
eerste woensdag van de maand om 9.30 uur 
zijn we er. Ook worden er activiteiten buiten 
het dorpshuis georganiseerd. Deze kunnen ook 
op een andere dag dan de woensdag gepland 
worden. 

Op de hoogte blijven van onze activiteiten? 
Stuur een e-mail naar ....

stichtingkwyk@gmail.com

We gaan binnenkort de e-maillijst verversen. 
Wil je hierin opgenomen worden? Mooi. Geef ons dat door 
en je blijft verbonden doordat je op de hoogte gehouden 
wordt.

Vriendelijke groeten,
Bestuur Stichting Kwyk
Baukje Terpstra
Iris Stuurwold
Joke Iedema
Margriet Burgers

... draagt haar functie over aan Baukje Terpstra.

Voorzitter Liesbeth van Griensven... 

Naast de sportochtenden op de 
woensdag heeft Kwyk weer enkele 
activiteiten gepland.
Alles met inachtneming van de 
nodige corona maatregelen en onder 
voorbehoud van de dan geldende 
situatie rondom corona.
En iedere betrokkene krijgt per activiteit 
nog een e-mail.

woensdag 1 december 
excursie naar Veenstra | Fritom in Heeg. 
Verzamelen vanaf 09:00 uur bij de dagwinkel. 
Vertrek 09:15u.

donderdag 9 december
kerstmarkt tuincentrum Witmarsum. 
Vertrek 09:15uur vanaf de dagwinkel.

woensdag 5 januari 
nieuwjaarsbijeenkomst in het dorpshuis met een thema-
ochtend (onder voorbehoud: uitleg over cultuurstoffen en 
kleding in het algemeen)
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www.dejongwatersport.nl
Harinxmastrjitte 49 ● 8621 BK  Heeg

T. 0515-442535 ● E. info@dejongwatersport.nl

Een ruime keus in 
watersport en kampeerartikelen 

van tentharing tot een compleet zeilpak. 

Een ruime keus in watersport en kampeerarti kelen van tentharing tot 
een compleet zeilpak.

www.dejongwatersport.nl
Harinxmastrjitte 49 ● 8621 BK  Heeg

T. 0515-442535 ● E. info@dejongwatersport.nl
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Een ruime keus in 
watersport en kampeerartikelen 

van tentharing tot een compleet zeilpak. 

www.dejongwatersport.nl
Harinxmastrjitt e 49 ● 8621 BK Heeg

T. 0515-442535 ● E. info@dejongwatersport.nl
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afvalkalender

Wij kunnen grofvuil bij u thuis ophalen. Een paar keer per jaar is een 
inzameldag van grofvuil in uw dorp of wijk. De eerste twee kubieke 
meter (2 m3) grofvuil zijn gratis. Voor meer afval moet u betalen. Wilt u 
weten wanneer we bij u in de straat grofvuil komen ophalen? Bel dan 
met 14 0515. U kunt uw grofvuil hier ook aanmelden. U bewaart uw 
grofvuil op uw eigen erf. 
Attentie: let ook op de ophaaldata van het oud papier!
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Deze keer was ik op 
de koffie bij onze 
havenmeester 

Maurits wonend aan de J. J. 
Hofstrjitte. Hij en zijn vrouw 
Brechtje wonen hier nog 
maar een paar jaar, maar zijn 
al helemaal ingeburgerd.  
Dit is zijn verhaal! 

Rommy van Berkum
vraagt je het ’hemd van het lijf’!

Waar en wanneer 
ben je geboren? 
Ik ben geboren in Wageningen op 
20-10-1957 als jongste van 3 jongens. 
Als jongste blijf je altijd de baby in de 
familie. Dat was soms wel eens lastig, 
mijn moeder nam toen ik inmiddels 
volwassen was, niet alles van mij aan. 
Ik speelde het dan via mijn oudste 
broer, als hij het zei was het goed. 

Wat deden je ouders? 
Mijn vader, een Fries, hij kwam 
oorspronkelijk uit Leeuwarden, was 
landbouwkundig ingenieur. Hij werkte 
als planten veredelaar bij het SVP 
(Stichting Voor Plantenveredeling) 
en later als planten fysioloog bij 
het CABO (Centrum voor Agro 
Biologisch Onderzoek). Mijn moeder 
was huisvrouw. In die tijd werd je 
als vrouw geacht te stoppen met 
werken als je ging trouwen. Zij had 
een secretaresse opleiding gedaan, 
heeft bij een notaris gewerkt en na de 
oorlog bij de Militaire Commissaris 
voor Overijssel. Mijn vader is helaas 
niet oud geworden, 59 jaar maar, 
en ook mijn oudste broer, waar ik 
een goeie band mee had, is jong, 
63 jaar overleden. Dit vind ik nog 
altijd erg verdrietig. Mijn moeder 
daarentegen is 96 geworden en is 
in 2018 overleden. Zij was op het 
laatst dementerend. Brechtje en ik 
hebben voor haar gezorgd, ze woonde 
vlak bij ons in Zeewolde, tot het 
niet meer kon. Een dag voor ze naar 
een verzorgingshuis zou gaan is ze 
overleden, heel bijzonder eigenlijk. 

Jeugd, school 
en verdere opleiding? 
Ik heb een mooie jeugd gehad, onze 
ouders hebben er alles aan gedaan 
om ons een goede jeugd te bezorgen. 
Ik heb tot mijn 17e in Wageningen 
gewoond, daarna ben ik naar 
Tiel verhuisd. De lagere school in 
Wageningen was prima, maar op de 

middelbare school in Ede 
vond ik minder leuk. Ik 
had geen doel en had geen 
idee wat ik moest doen. 
Toen hebben mijn ouders 
me naar de middelbare 
landbouwschool in Tiel 
gestuurd. Dit was een 
geweldige school en hier 

heb ik heel veel geleerd. Ik weet nog 
heel goed, dat ik op mijn 1e repetitie 
een 8 haalde, dit was me al zo lang 
niet overkomen. Hierdoor ging ineens 
de knop om en haalde ik alleen nog 
maar goeie cijfers. Na deze school ben 
ik in Engeland 3 jaar naar de oudste 
agrarische school van de wereld 
gegaan. Dit was een internationale 
school de leerlingen kwamen van over 
de hele wereld. Hier heb ik ook een 
geweldige tijd gehad.

Werkzame leven? 
Nadat ik geslaagd was, ben ik gaan 
werken bij UTD kantoor Akkrum 
als rundvee specialist. Eerst 3 
jaar in Drenthe, dit viel onder 
kantoor Akkrum en later een jaar 
in Brabant. Hierna in Zeewolde bij 
een handelsbedrijf in veevoer, maar 
toen dit overgenomen werd door een 
ander bedrijf, voelde ik me er niet 
meer thuis. Inmiddels had ik Nima 
A en Nima B gehaald. ( marketing 
opleidingen) Toen ben ik bij Arie 
Blok aan het werk gegaan, dit is een 
veevoederfabriek in Woerden. Maar 
ook dit was niet mijn ding en ben 
ik bij mezelf te rade gegaan en ben 
ik in 1996 op mijn 39e voor mezelf 
begonnen. Een handelsbedrijf in 
veevoer, meststoffen, landbouwfolie 
en zaaizaden. Met zaaizaden had ik 
weinig ervaring voor die tijd, maar 
door mijn vader zijn werk had ik 
hier wel veel affiniteit mee. Dit ging 
goed, maar net toen ik in 2001 een 
nieuw pand met woning erbij had 
gekocht, brak de MKZ uit. Dat waren 

MAURITS
DANTUMA

IT HIMD
fAN IT lIIf!
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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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erg spannende tijden. Gelukkig kon 
Brechtje toen weer aan het werk 
in het onderwijs en zo hebben we 
de schoorsteen rokende kunnen 
houden. Maar van zulke tijden leer 
je ook weer. Ik ben er zeker alerter 
door geworden. In de zomer van 
2020 hebben we de zaak verkocht. 
In gedeelten, het huis en pand aan 
iemand in de buurt, de zaaizaden 
aan een bedrijf in Biddinghuizen 
en de landbouwbenodigdheden 
aan een jongeman die voor zich zelf 
wilde beginnen. Ik heb hem nog wat 
geholpen om op te starten. Sindsdien 
wonen we hier in Gaastmeer en dat 
bevalt erg goed. Brechtje werkt nog 
volledig in Almere. 
En zelf help ik als havenmeester in 
Gaastmeer. Dit begint ook steeds meer 
op werk te lijken, met heel veel leuke 
momenten en soms ook een ergernis.

Verliefd, getrouwd, 
kinderen? 
Ik heb Brechtje in 1984 ontmoet in 
Meppel, daar woonde ik toen en werd 
door Brechtje haar zus, haar kende 
ik dus al, uitgenodigd om bij haar te 
komen i.v.m. de Wilhelmina feesten. 
Daar was Brechtje ook en dat klikte 
meteen. We hebben samen de hond 
uitgelaten en de rest is geschiedenis. 
Binnen het jaar zijn we getrouwd. 
Dit was in 1985. Samen hebben we 4 
kinderen. Jikke de oudste, is van 1987. 
Zij is onderwijsassistent in het speciaal 
onderwijs. Ze werkt met kinderen 
met een beperking die doof en/of 
slechthorend zijn. Dan komt Gerrit 
van 1988, hij heeft in Delft gestudeerd 

en is nu technisch geoloog. Hij houdt 
zich bezig met alles wat dieper dan 
60 cm in de grond zit. Dan komt 
Rudolf, geboren in 1990. Hij is de 4e 
generatie van de Dantuma’s die in de 
agrarische sector zit, terwijl we nooit 
een eigen agrarisch bedrijf hebben 
gehad. Vind ik toch wel bijzonder. 
Hij is nu pluimvee nutritionist bij 
ABZ diervoeding En onze jongste, 
Anna, is van 1993, zij is werkzaam als 
accountant. 

Hobby’s? 
Ik heb heel veel hobby’s. Mag erg 
graag lezen, heb veel boeken en kan 
de verleiding ook niet weerstaan als ik 
een boek zie wat me interesseert. Over 
geschiedenis met vooral de palingaken 
en palinghandel.
Ook bouw ik modelbootjes, al neem 
en heb ik daar nu niet veel tijd voor. 
Dat komt wel weer in de winter. En 
varen, de watersport is ons met de 
paplepel ingegoten. Ik heb altijd 
gevaren, mijn vader had in zijn jeugd 
een houten schouwtje. In dat schuitje 
is hij in de oorlog zelfs ondergedoken 
geweest. En later hebben mijn ouders 
een platbodem laten bouwen, deze is 
verkocht nadat mijn broers en ik alle 
uit huis waren. Wij zeilen nu graag met 
een Randmeer hier op de Fluessen.

Favoriete 
vakantiebestemming? 
De laatste 10 jaar en dat is geen grap is 
dat Gaastmeer. Hiervoor gingen we als 
gezin graag naar Domburg. Vlak bij de 
duinen en de zee. 
Dat was met kleine kinderen geweldig, 
meer hoefde niet.

Waarvoor mogen 
we je wakker maken? 
Als er paniek of brand is, 
maar anders wil liever gewoon 
doorslapen.

Wie wordt de volgende 
kandidaat voor het 
Himd? 

Rinze Zeilstra.
we hebben 
samen de hond 
uitgelaten 
en de rest is 
geschiedenis..

havenmeester:
het begint steeds 
meer op werk te 
lijken...
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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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Myn namme is Magdalena, 
mar de measten kinne 
my as Leny fan Jan 

en Pie Zeilstra. Ik bin berne op 
17 septimber 1979 op de J.J. 
Hofstrjitte 15 yn de Gaastmar. 
Ik bin de middelste fan de 5 
bern. Harm en Rommy (yn 2002 
ferstoarn) boppe my, Bouwe en  
Richtsje ûnder my.

De earste 6 jier wennen wy op 
Hofstrjitte 15, no wennet hjir myn 
broer Harm mei Jenneke en de bern. 
Yn maart 1986 binne we ferhuze nei 
de Lytse Gaastmar. Doe’t we hjir 
hinne ferhuze binne ha we earst ek 
noch yn bedsteden lein te sliepen. 
Lekker smûk. We boartten graach yn 
de âlde hinnehokken, of mei de âld 
auto dy’t op it hiem delset wie. We 
koene hutten bouwe (foaral ek troch 
en mei Harm en Jarich), sleatsje 
springe of mei in rubberboatsje farre. 
Yn de winter  ride op de Bratte of de 
mar op. 

Ik boarte in soad mei Rommy en ek 
mei Magdalena fan Jelle en Roely. 
Simmers ek mei ‘rekraasjebern’. Lyk 
as mei Frouke de Wijk, in pakesizzer 
van Ruyten. Ruyten hie lang twa 
húskes oan de Piter Bouwesleat. Yn 
it húske wêr’t Raijmond en Alette no 
wenje wiene Frouke en har famylje yn 
de fakânsjes yn de jierren 80-90. Doe’t 
Frouk har heit siik rekke, kamen sy 
net sa faak mear mar wy ha noch altyd 

kontakt. 

Yn 1984 gie ik nei ‘Blier 
Herne’, de beukerskoalle. 
De beukerskoalle wie 
yn Aldegea(W.) Mei de 
taksybus fan Martens 
waarden we brocht en 
ophelle. Dernei op Mids 
de Marren. Earst mei mar 
2 lokalen en letter 3. By 
my yn de groep sieten 
Anna (fan Hylke en 
Lutske) en Jieldou (fan 
Hidde en Annie), Riemke 
(fan Anne & Martsje, 
sy is letter ferhuze nei 
Heech) en ek hat d’r in 

skoftke in Eldo Verhagen(?) by ús yn 
de groep sitten.  Ek hy is ferhuze. 

Ik ha les hân fan  juf Meta,  juf Elly, 
juf Janny en ek fan Sjirk Overal en 
Willem Wendelaar Bonga. 
In bysûnderheid fan de skoaltiid 
wie miskien dochs wol dat is sa 
lyts wie. Myn bern kin it harren 
net foarstelle. Sy ha groepen fan 

26-30 bern. Wy traktearren de hiele 
skoalle! Sy trakteare allinne de eigen 
groep en de masters en juffen hoege 
ek net elke kear wat lekkers.  Mei mear 
as 200 bern kinne se wol ticht groeie 
want dan is der hast alle skoaldagen 
wol ien jierdei. 

In pear dingen dy’t my heuge is de 
swimbus nei Snits wêr’t it bad altyd 
kâld wie en de juf hiel strang: ‘Bips 
omhoog!’ en dan al mei de heak klear 
stie. De ‘bedoarne’ makaroany op 
kamp nei Amelân, de wipwap yn de 
groep by in les rekkenjen, de Asterix & 
Obelix films as master Willem jierdei 
wie. 

Yn 1991 bin ik nei it Bogerman gien.  
Dernei yn 1996 ha ik earst in jier 
HBO-V dien, mar dat wie it net foar 
my.  
Ik bin doe nei de Pabo gien. Yn 2001 
bin ik derfoar slagge. Ik woe noch 
graach trochleare en bin doe nei de 
universiteit yn Grins gien. Ik koe in 
kopstúdzje Onderwiiskunde dwaan yn 
3 jier. Yn 2004  bin ik slagge. 

Yn 1996 nei it eksamen fan de HAVO 
ha ik fakânsjewurk krigen by Auke 
en Grietsje yn de winkel.  Wybe (fan 
Folkert & Piety) wurke hjir doe ek 
al. Letter wiene  ek Annemien (fan 
Piet en Dieuwke) en Annegré (fan 
Harry en Gonny) hjir oan it wurk. Op 
it wurkjen yn de winkel sjoch ik mei 
in soad plezier  werom. Bysûndere 
klanten, rijen oant de suvelôfdieling, 
de fuljûnen, de buorrel op sneon nei it 
sluten fan de winkel en net te ferjittten 
de teambuildingjûnen by it Kofjesjok. 

Tidens de stúdzje in Grins wenne 
ik yn in benedenwenning yn de 
Oosterpoortwyk yn Grins.  In leuke 
wyk, net fier fan it sintrum. It lêste 
jier krige ik in staazjeplak by CHN 

GAASTMARDER OM UTENS SkRIUwT...

lENy ZEIlSTRA
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VAN DE j AREN ZESTIG TOT

G A A S T M E E R

vakantie & vergaderen
www.attema-sate.nl

Yntemapolder 2
8611JS Gaastmeer, NL

0515 – 469359
info@attema-sate.nl

Jachtwerf 

‘De Poel’ 
houtwerk en reparatie 
ligplaatsen tot 6.50 m 

verhuur
boerderij-appartement 

  
Ton en Hetty Brundel 

Langstrjitte 8 
8611 JN Gaastmeer 

T. 0515469732 
jachtwerfdepoel@outlook.com

De Jong

Heeg
privé & werkplaats
osingahuizen 2

0515 442515

schilders
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...ik tink wol 
datst altyd in 
bytsje ’blei’ 
bliuwst.

(letter Stenden en no NHL Stenden) 
en bin ik wer thús wenjen gien. Nei it 
ôfstudearen bin ik 
yn ‘e hjerst fan 2004 te wenjen 
kommen op Munkedyk nûmer 7. 
Yn 2004 bin ik ek oan’t wurk gien 
by Kenniscentrum ECABO. Dizze 
organisaasje hie as taak om foar de 
ekonomysk administrative beroppen 
opliedingen te skriuwen, dit wie yn 
gearspraak mei it wurkfjild, branche-
organisaasjes en sa. MBO skoallen 
biede dizze opliedingen oan. Derneist 
hie it de taak om staazjeplakken te 
erkennen. 
Foar MBO-opliedingen is staazje in 
belangryk ûnderdiel fan de oplieding 
en studinten moatte staazje rinne yn 
in erkend learbedriuw. By ECABO 
wie ik ien fan de adviseurs dy’t by 
staazjebedriuwen op petear wie foar 
erkenning . 
Yn 2015 gie ECABO op yn it SBB 
(Stichting Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). 
Ik bin noch hieltyd adviseur mar no 
foaral op paad as adviseur yn de sektor 
ICT  en kreative yndustry. 
Us haadkantoar stiet yn Zoetermeer 
mar myn wurk is foaral yn de regio. 
Op dit stuit is dat foaral Fryslân mar 
ik ha ek in skoft de Ofslútdyk oer west 
en de oare kant út nei Kampen, Swolle 
en Nunspeet. Sis mar in grut part fan 
Noard-Nederlân. 

Yn myn wurk bin ik dus in soad op 
paad en op besite by bedriuwen. It 
ôfrûne jier koe dit hiel lang net en wie 
it wurk eins hielendal fan út hús. Sûnt 
mits septimber kinne we wer ‘gewoan’ 
op besite.

Yn 2006 krige ik ferkearing mei 
Eling Hoekema út Koudum. We ha 
noch in skoftke tegearre wenne op de 
Munkedyk. Wy hiene beide wol yn de 

Gaastmar wenjen wollen, mar koene  
doe net slagje mei in keapwenning. We 
ha ein 2007 in hús kocht yn Koudum  
We wiene doe ûnderweis nei Ingelân, 
nei famylje fan Eling. Yn 2008 binne 
wy nei Koudum ferhuze. Hjir ha wy 
ús frijsteande wenning flink oanpakt 
en útwreide. Mei Eling as kalkulator 
en myn heit en broers handich yn 
bouwen, plannen en útfiering, ha wy 
hjir in fijn thús.  
It wennet moai yn Koudum. It doarp 
hat in soad te bieden, skoalle, winkels, 

sportklups, 
biblioteek en dat 
allegearre op fyts- 
of rinôfstân. 

Yn 2009 binne 
Eling en ik troud. 
Wy ha trije bern, 
Riemer (2010), 
Elbrich (2012) en 
Jurjen (2013). De 

bern geane hjir nei skoalle en nei de 
sport. Sy fuotbalje by de Sweltsjes en 
Elbrich swimt ek noch yn Warkum by 
de swimklup. Derneist ha Riemer en 
Elbrich beide muzykles. 

Bining mei De Gaastmar is der 
noch folop. Mem wennet dêr. 
Harm en Jenneke mei de bern 
en Bouwe en Iris mei de bern. 
Riemer boartet graach by de 
neven en dan is der steefêst 
ek de mooglikheid om te 
útfanhúzjen. We binne simmers 
dan ek fêste klant foar de oerset 
by Johanna. 

Bining mei it doarp is der ek 
troch myn klup ‘Concordia’! 
Al sûnt 1991 bin ik lid. De 
woansdeitejûn is ‘reservearre’ 
foar it korps. Ik kom dus hast 
alle wiken noch yn de Gaastmar. 
Ik wenje der  wol net mear mar 
ik tink wol datst  altyd in bytsje 
’blei’ bliuwst. 

Leny ZeilstraSkoalfoto ’Mids de Marren’ - 1990
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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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Wij als bestuur van Dorps-
belangen hadden gehoopt 
een najaarsledenvergadering 
te kunnen organiseren, maar 
helaas,het aantal corona-
besmettingen stijgt weer en 
daarom vinden wij het niet 
verantwoord om u allen in het 
dorpshuis te ontvangen, van-
daar het verslag in de Praatmar.

De kade
Een aantal weken geleden schrokken 
wij als bestuur toch even van het 
bericht in de krant, dat de kade in 
Gaastmeer 100.000 Euro duurder uit 
zou vallen dan begroot was.
Zou het nu allemaal uitgesteld 
worden?
Maar al snel kregen we bericht 
dat de raad akkoord was en de 
werkzaamheden door kunnen gaan.
Op maandag 1 november is het eerste 
overleg c.q. bouwvergadering geweest, 
en we gaan er van uit dat we snel 
zullen horen wanneer ze van start 
gaan, de wal en de steigers van de 
boxen worden ook meegenomen in de 
renovatie.
De omwonenden worden via een 
brief op de hoogte gesteld van de 
werkzaamheden, en de gemeente 
heeft toegezegd dat de renovatie klaar 
zal zijn voor het nieuwe vaar seizoen.

AED
De AED bij de winkel en in de Lytse 
Gaastmar moeten worden vervangen, 
hiervoor is subsidie aangevraagd en 
ook toegekend.
Andre Wierstra was aanspreek-
punt voor coördinatie en training en 
heeft dit over gedaan naar Willem 
Wendelaar Bonga.

Pielzicht
Als u deze zomer bij het Piel bent 
geweest is het u vast opgevallen dat er 
nu mooie picknickbanken en bankjes 
staan, een mooi plekje voor een rust 

DORPSBElANGEN
Najaarsverslag 
2021

momentje.
Ook is er riet weggehaald, 
zodat er beter uitzicht op 
het water is.
Er worden nog grastegels 
gelegd zodat men ook als 
het nat is er met droge 
voeten kan komen.
En in het voorjaar wordt er 
nog een bloemenmengsel 
uitgestrooid, zodat we in 
de zomer een diversiteit 
van insekten krijgen.

Haven
Ondanks dat we geen 
hittegolven hebben gehad 
deze afgelopen zomer, is 
de haven van Gaastmeer flink in trek 
geweest bij de watersporter, onze 
havenmeester Maurits Dantuma heeft 
alles in goede banen geleid, en zo was 
het gezellig druk in het dorp.
Maurits, bedankt voor je inzet!!

We doen nog een oproep voor 
een assistent-havenmeester!!
Wil je volgend jaar zomer, 
Maurits helpen in de haven,  
meld je dan aan bij 
dorpsbelangen@degaastmar.nl

En het toiletgebouw waar veel gebruik 
van gemaakt werd, is steeds schoon 
gehouden door Jantje Jansen, ook 
Jantje bedankt voor je inzet!

Gemeente
In november heeft het bestuur van 
Dorpsbelangen een overleg met 
wethouder Gea Wielinga van de 
gemeente SWF, zo kunnen we haar 
persoonlijk op de hoogte stellen van 
wat er in ons dorp gaande is.

Komt u in het dorp iets tegen wat 
kapot is, b.v. straatverlichting, 
kapotte stoeptegels of iets anders wat 
betrekking heeft op de gemeente, 
dan kunt u zelf via de website van de 
gemeente een MOR melding doen.

Pontje
De pont “Droech oer de Feart” tussen 
Gaastmeer en Nijhuizum blijft deze 
winter open!
November en december: 
elk weekend 11.00 tot 16.00 uur
Kerstvakantie: 
elke dag t/m 31 december van 11.00 
tot 16.00 uur 
(m.u.v. de feestdagen)

Wij als bestuur hopen dat de 
ledenvergadering in maart 
2022 weer in het dorpshuis 
georganiseerd kan worden.

Groetjes, 
bestuur Dorpsbelangen

OPROEP  |  OPROEP
van de penningmeester
Zou een ieder die lid is van 
Dorpsbelangen, zijn of haar 
e-mailadres door willen geven 
aan de Penningmeester Hetty 
Brundel? 

Dit kan op e-mailadres: 
ponghalder@degaastmar.nl

Pontjes varen in het najaar en de winter door
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. 

De ochtend van Kwyk op 3 november 
2021 werd ingevuld door dorpsgenote 

Trudy Roodhof. 
Ze heeft met veel 
enthousiasme 
verteld over haar 
schilderpassie; hoe 
ze er toe gekomen 
is, wat dit voor haar 
betekent en hoe ze 
te werk gaat.

Het is en blijft een bijzondere en voor velen 
lastige tijd. Door oplopende besmettingen en 
toenemende druk op de zorg zijn vanaf  
6 november nieuwe maatregelen van kracht. 

Gelukkig blijven voor dorps- en buurthuizen de meeste 
maatregelen zoals ze waren. Dat wil zeggen...

De reguliere bijeenkomsten kunnen 
zonder QR code door blijven gaan. 

Wel verzoeken wij iedereen de basisregels in acht te 
blijven nemen.
• Bent u positief getest, of heeft u klachten? 
• Blijf dan thuis.
• Houd zoveel mogelijk afstand van anderen.  

Dat is veiliger.
• Geef andere mensen geen hand.
• Was vaak en goed uw handen.
• Hoest en nies in uw elleboog. 

Wij hopen zo dat ons dorpshuis ook de komende tijd 
open kan blijven en dat de reguliere bijeenkomsten 
kunnen blijven plaatsvinden. 
Het bestuur van het dorpshuis en de beheerder 
zullen zich te allen tijde aan de maatregelen van de 
overheid houden. Wij verzoeken u deze maatregelen 
te respecteren en niet in discussie te gaan met de 
beheerder of het bestuur over deze maatregelen. De 
afgelopen tijd heeft dit soms tot vervelende situaties 
geleid. Wij vinden dat het dorpshuis een veilige en 
prettige plaats moet zijn voor de inwoners van ons 
dorp. Discussies over de corona maatregelen horen 
daar dan ook niet thuis. 

Tot slot willen wij onze waardering uitspreken voor 
Catrien, die in deze moeilijke tijden toch het dorpshuis 
draaiende weet te houden. 

Mocht u vragen hebben over bovenstaande neem dan 
gerust contact op met het bestuur van Stichting  
Us Doarpshûs. 

Een hartelijke groet, 
Bestuur Stichting Us Doarpshûs.

Wel een mooi nieuw naambord trouwens, 
met dank aan maker Ton Brundel!

IN ’lASTIGE’ TIjDEN



26

Sandra Galema-Velting 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. Sandra komt voor een vrijblijvend gesprek graag bij u thuis.

Wijkverpleegkundige 
Sandra Galema-Velting
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  



De Gaastmar, doarpskrante ‘De Praatmar’        37ste jiergong nûmer 5 | novimber 2021

27

* GESPOT *

* GEwAARDEERD *

Briefje in de fooienpot bij het toiletgebouw 
als waardering voor de schoonmaaksters 
van het havengebouw! [10 euro bijgevoegd] 
Dorpsbelangen, Hetty Brundel

Wat doet de gemeenteraad?
De gemeenteraad neemt beslissingen over:

Kom langs! 
En word ‘Gast van de Raad’ 

Kom langs!
Wil jij wel eens een kijkje achter de schermen? Dat kan! Als speciale 
‘Gast van de Raad’ heten we je van harte welkom voorafgaand aan 
een raadsvergadering.

Je wordt om 17.45 uur verwacht in het gemeentehuis in Sneek. 
Onder het genot van soep en broodjes vertellen we je meer over 
de gemeenteraad, de politieke partijen en de raadsagenda van de 
avond. Aansluitend maak je kennis met de raadsleden en het 
college en mag je de raadsvergadering bijwonen.

De eerstvolgende ‘Gast van de Raad’ wordt georganiseerd op dond. 
18 november. Je kunt je aanmelden via griffie@sudwestfryslan.nl. 
Je bent van harte welkom! 

Niets missen!?
Ben je benieuwd wat er tijdens een raadsvergadering of commissie- 
vergadering wordt besproken? Via griffie@sudwestfryslan.nl kun je je 
abonneren op de vergaderstukken. Zo mis je niets! 

Cultuur Verkeer Veiligheid

Zorg Wonen Groen

Het college van burgemeester en wethouders gaat met die beslissingen 
aan de slag. De gemeenteraad controleert of het college de besluiten op 
een goede manier uitvoert.

Contact
14 0515 
griffie@sudwestfryslan.nl 
sudwestfryslan.nl/onderwerp/gemeenteraad

* Pk‘S GESPOT *



28

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...

ingrediënten

•	 300	gram	verse	spinazie
•	 100	gram	Parmezaanse	kaas
•	 1	eetlepel	balsamicoazijn
•	 1	theelepel	honing
•	 3	eetlepels	extra	olijfolie
•	 0,5	theelepel	Franse	mosterd
•	 2	eetlepels	pijnboompitten
•	 1	eetlepel	zongedroogde	tomaat
•	 zout	naar	smaak

1.	 Was	de	spinazie	en	dep	het	goed	droog.	
2.	 Rasp	de	Parmezaanse	kaas	en	snij	de	

zongedroogde	tomaat	in	stukjes.	
3.	 Meng	de	balsamicoazijn	met	honing,	

mosterd,	de	extra	olijfolie	en	zout	tot	een	
dressing	en	meng	in	een	kom	de	spinazie	
door	de	dressing.	

4.	 Voeg	de	pijnboompitjes	en	zongedroogde	
tomaatjes	hierbij.	Roer	het	mengsel	door.

5.	 Verdeel	het	mengsel	over	4	bordjes	en	
bestrooi	het	gerecht	met	de	kaas.

Tip:	ook	lekker	met	geitenkaas
•	 De	zongedroogde	tomaten	even	in	de	

dressing	laten	weken.	
•	 De	pijnboompitten	even	roosteren.	
•	 Wij	hadden	hier	een	stukje	verse	snoekbaars	

van	Andries	van	Netten	bij	gebakken.	 

Perfect!
Met vriendelijke groeten,

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

EET SMAkElIjk!

Ingezonden door Margriet Burgers

wIllEkOAR HEEG
Wij zijn het Willekoar uit Heeg, 
op zoek naar jou.
Ben je man of vrouw, jong of oud?
Als je maar van zingen houdt.
En hou je van swingen????
Kom dan bij ons koor zingen.

Wij zingen in heel veel talen,
In het Fries, Nederlands, Engels, 
Russisch of Spaans,
Ja, zelfs in het Afrikaans.
Wij draaien er onze hand niet voor om
En lijkt  jou dat leuk, dan zou ik zeggen:
Kom bij ons koor, KOM!!

Wij zingen om de week 
op vrijdagavond van acht tot tien
En lijkt jou dat leuk misschien?
Dan kun je mij altijd mailen of bellen,
Of wie dan ook van ons bestuur.
En nu we gaan beginnen 
aan het nieuwe seizoen,
Mag je gerust eens langs komen 
om te kijken en te horen
En misschien wel mee te doen.

Voorzitter T. Veenstra T. 443275 
Penningmeester K. v. d. Berg T. 442857
Secretaresse R. Bergstra T. 443199 
 
De eerste repetitieavond was op 1 oktober.

Wijntip
Bij deze heerlijke salade met fijn 

gebakken snoekbaars past deze heerlijke 

Chardonay ALTO VUELO 

uit Chili, niet te log maar met een heerlijk 

vleugje groen fruit.

OPROEP

spinaziesalade
lARS & RUDy
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DE PASTOR 
SCHRIjfT…

Velen van u hebben deze 
uitspraak vast wel eens gehoord 
of gelezen. Vaak worden deze 

woorden toegeschreven aan de Duitse 
hervormer Maarten Luther. 

Hij zou het gezegd hebben in het 
crisisjaar 1532. Ook wordt wel 
beweerd dat de Amerikaanse dominee 
Martin Luther King (1929-1968)   en 
strijder voor de burgerrechten van 
de zwarte Amerikanen het zei.   In 
elk geval is hij vooral bekend van 
zijn indrukwekkende speech met 
de terugkerende woorden “I have a 
dream…”

In de jaren tachtig van de vorige eeuw 
dook de uitspraak opeens weer op 
toen de Duitse wetenschapsjournalist 
Hoimar von Ditfurth het als titel voor 
zijn boek over de gevaren van de 
atoombom hanteerde. De titel luidde: 
So laßt uns denn ein Apfelbäumchen 
pflanzen. Es ist soweit. 
Wanneer en door wie het voor 
het eerst is gezegd is voor ons niet 
belangrijk nu. Wél is duidelijk dat deze 
uitspraak vaak opborrelt in de tijd dat 
de wereld in een grote crisis verkeert.
 
Een appelboom is een langzame 
groeier, het duurt wel een paar 
jaar voor je kunt genieten van een 
behoorlijke oogst. Tot die tijd kan 
er heel wat gebeuren, dus je moet 
redelijk optimistisch van aard zijn 
om de spa in de grond te steken en de 
boom te planten. 

Ook nu leven we in een wereldwijde 
crisistijd.   Terwijl ik dit schrijf, wordt 
de klimaattop in Glasgow gehouden. 

’Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, 
dan zou ik vandaag een appelboompje planten.’

Inmiddels is de hele wereld wel 
doordrongen van de ernst en de 
gevolgen van de klimaatverandering. 
Er zullen ongetwijfeld allerlei 
beslissingen worden genomen en 
laten we hopen en bidden dat het niet 
slechts woorden zullen blijken te zijn.
 
Sinds de uitdrukking van het planten 
van de appelboom voor het eerst werd 
gebruikt, is er een praktische betekenis 
bijgekomen. We weten nu dat het 
planten van een boom een positieve 
bijdrage levert aan het terugdringen 
van de CO2 uit de lucht, dus hierdoor 
draagt elke boom een beetje bij om te 
voorkomen dat de wereld vergaat!

Optimistisch zijn valt op dit moment 
niet mee. We kunnen wel proberen 
met elkaar de hoop te bewaren op 
betere tijden, op een nieuwe en 
betere wereld. Veel invloed op wat de 
wereldleiders doen hebben we helaas 
niet, maar in onze eigen omgeving 
kunnen we des te meer doen. En er 
gebeurt ook al van alles, elders in deze 
Praatmar lees u over het prachtige 
tuininitiatief van Anna’s Griene 
Gaastmar.  

Het is een droom van mij en van velen, 
zo weet ik, dat onze leefwereld weer 
groener wordt. Sinds enkele jaren 
bestaan er groene kerken, over het 
hele land verspreid. Wat zou het mooi 
zijn als de Pieltsjerke een groene kerk 
in een groen dorp zou worden.    
Op de website https://www.
groenekerken.nl/over-groenekerken/ 
kunt u van alles lezen ter inspiratie. 

Voor nu een mooie wintertijd 
gewenst, november is een goede 
maand om een (appel)boom te 
planten!

met vriendelijke groeten,
pastor Ludwine Andel-van Hoeven

ludwinevanhoeven@gmail.com
T. 06-41833319
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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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Wurkgroep ’Oer De Gaastmar’

Inleiding

Op het moment dat we dit 
verhaal schrijven (oktober 
2021) worden er bij de 

gemeente SWF plannen gemaakt 
om de kademuur van de haven te 
vernieuwen. Wanneer men met 
deze klus gaat beginnen, is nog 
wat onzeker vanwege de kosten, 
maar het staat als een paal boven 
water dat het hard nodig is. 

De kademuur is op meerdere plaatsen 
gescheurd, zodat bij een regenbui het 
zand onder de straatstenen wegspoelt 
in de haven en er grote gaten in het 
wegdek vallen. Om de haverklap zijn 
stratenmakers bezig om het wegdek te 
repareren, maar soms, als het ’s nachts 
flink geregend heeft, is de volgende 
dag hun werk alweer ongedaan 
gemaakt en blijkt dit dweilen met 
de kraan open te zijn. Er moet echt 
een nieuwe kademuur komen, dat 
is duidelijk, maar dan graag een die 
precies lijkt op de huidige, want dat is 
een heel bijzondere. 
Een mooie gelegenheid voor 
Wurkgroep Oer De Gaastmar om 
op zoek te gaan naar het ontstaan 
van deze kademuur. Eerst hebben 
we gezocht in de notulen van 
Dorpsbelangen en in oude kranten, 
maar op 12 oktober brachten we een 
bezoek aan het nieuwe archief van 
onze gemeente in Bolsward, waar de 
onlangs benoemde archivaris Jack 
de Vries ons hartelijke ontving en 
met trots de archiefruimten in het 
voormalige stadhuis van Bolsward 
liet zien. Hij had ook de stukken uit 
dit archief opgezocht die betrekking 

DE HAVENkADE VAN GAASTMEER

De haven in 1917 met de begroeide wallekant.

Foto uit 1910 met de wyk en het smalle lijkpad.

hebben op de bouw van de kademuur 
en met die aanvullende informatie 
hebben we dit verhaal kunnen 
schrijven. 

Hoe het vroeger was
De kademuur is gebouwd in 1928, 
maar hoe zag het er voor die tijd uit? 
Laten we daar eens een kijkje naar 
nemen. Voor die tijd was er geen kade, 
maar een lage, houten beschoeiing 
aan het water, met meerpalen waar de 
boten aan konden afmeren. De ruimte 
tussen de tuinen van de huizen en de 
beschoeiing was veel kleiner dan nu 
en liep een beetje af. Om aan en van 
boord van de afgemeerde schepen 
te komen, had je dus een loopplank 
nodig. De wallekant was met gras 
begroeid en er lag een pad van een 
meter breed op om van de Munkedyk 
naar de kerk en de school te komen. 

Het was bestraat met klinkers, 
maar die lagen nogal ongelijk en bij 
regen stonden er veel plassen op. 

Dit pad werd 
natuurlijk ook 
gebruikt voor 
begrafenissen 
en heette 
daarom het 
lijkpad, ook 
in officiële 
stukken van de 
gemeente. 
Dit pad liep 
door aan de 
andere kant van 

de Munkedyk, tot aan de toenmalige 
scheepshelling, en heette ook daar 
lijkpad. (Voor de duidelijkheid 
gebruiken we in dit verhaal de 
huidige straatnamen, die pas in de 
zeventiger jaren van de vorige eeuw 
zijn ingevoerd; voor die tijd had elk 
huis en gebouw in Gaastmeer alleen 
maar een nummer.) Van de plek 
waar nu de boothelling ligt tot aan 
het kerkhof liep langs het lijkpad een 
opvaart, die we in Friesland een wyk 
noemen. Die wyk was bestemd voor 
de bevoorrading van de bakkerij naast 
de pastorie en misschien ook wel voor 
begrafenissen waarbij de kist per boot 
werd aangevoerd, bijvoorbeeld uit de 
Lytse Gaastmar of It Heidenskip. In 
die wyk lag heel vaak een suttelskipke, 
een winkelboot die van tijd tot tijd 
vertrok om winkelwaren bij de boeren 
aan de man te brengen of zichzelf te 
bevoorraden. 

Aan de wal van deze wyk kwam in het 
najaar een lading turf te liggen onder 
een zeiltje, de brandstofvoorraad van 
turfschipper Hof voor de verkoop in 
de komende winter. Ter hoogte van 
het huidige huis op de J.J. Hofstrjitte 
4 was de wyk verbreed tot een kleine 
poel waarin riet groeide, zodat men 
die de Rietpoel noemde. Wyk en 
Rietpoel waren eigendom van de 
palinghandelaren Visser te Heeg.
Ter hoogte van wat nu de Pieldyk 
is, lag een draaibrugje over de wyk 
voor de bewoners van de huizen 
aan de Pieldyk. Het eerste huis, 
nu J.J. Hofstrjitte 2, was het oude 
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kantoor van de palinghandel van 
de firma Visser, maar inmiddels 
omgebouwd tot woonhuizen voor 
drie huishoudens. In het laatste huis, 
nu Pieldyk 3, woonde Pieter Ritskes, 
die in dienst was van de palinghandel 
Visser uit Heeg. Daar stonden ook 
nog houten drooghokken, eigenlijk 
een bouwval en een overblijfsel uit 
de tijd dat de palinghandel van de 
firma Visser in Gaastmeer nog actief 
was. In de Grote Sloot voor de wal 
van de Pieldyk lagen nog enkele 
leggers, bewaarplaatsen voor levende 
paling, waar Pieter Ritskes over ging. 
Door aan- en afvoer van paling met 
bunschepen en palingaken was er 
in de haven nog enige bedrijvigheid 
van de palinghandel. Ook lagen er 
wel een of meer palingaken in de 
haven. Alles wat met de palinghandel 
te maken had, was eigendom van de 
firma Visser uit Heeg, die dit in 1898 
gekocht had van de weduwe van de 
op oudejaarsdag 1897 overleden 
neef Wieger Sippes Visser, de laatste 
palinghandelaar van de Visser-familie 
uit Gaastmeer. De palingleggers in 
onze haven werden door firma Visser 
uit Heeg gebruikt, omdat hier het 
water in de Grote Sloot altijd stroomde 
en dus vers bleef, een voorwaarde om 
levende paling enkele maanden te 
kunnen bewaren. 
De brug lag er toen nog niet, maar in 
plaats daarvan was er een zogenaamde 
oerhael, een bootje dat met een 
ketting naar de overkant gehaald kon 
worden. Die ketting lag, als het pontje 
niet voer, op de bodem van de haven, 
zodat schepen zonder problemen 
konden passeren. Aan de overkant 
stond een lier, waarmee de ketting 
weer opgehaald en gespannen kon 
worden. Daar lag ook een woonarkje, 
waarop de pontjesbaas woonde. 
Eigenlijk kunnen we beter zegen: 
pontjesbazin, want het was meestal 
een vrouw en vaak een weduwe, die 
op deze manier nog wat centen kon 
verdienen. Het woonarkje en de pont 
waren eigendom van boer Tysma van 
Attemasate. 
De overkant van de haven verschilde 
niet zoveel van tegenwoordig: twee 
grote boerderijen, die toen natuurlijk 
wel als veehouderijen volop in gebruik 
waren. 
Enkele malen per week legde een 
veerschip, stoomboot ‘Gerard’, in de 
haven aan, op dinsdag op de heen-en 
terugweg naar en van de markt in 
Sneek en op vrijdag hetzelfde naar de 

markt in Workum. Daarnaast zal het 
vaarwater druk gebruikt zijn, want 
heel veel vervoer ging in die tijd over 
water. Naast de schippersfamilie Hof, 
hadden ook andere schippers hun 
domicilie in Gaastmeer en die zochten 
in de winter onze haven op. 

Het dorp: aanlegkade!
In de allereerste vergadering van 
de pas opgerichte Vereniging 
Dorpsbelangen Gaastmeer in 1920 
wordt de wens al uitgesproken, dat 
het dorp een havenkade, een laad- en 
loswal, wil. Eigenlijk wil men twee 
dingen: een goede havenkade en 
verbreding en verbetering van het 
lijkpad. Ze schrijven hierover een brief 
aan de gemeente Wymbritseradeel. 
Kennelijk is de reactie van de 
gemeente niet bevredigend, 
want in april 1922 schrijft de 
schippersvereniging ‘Eendracht maakt 
macht’ uit Heeg aan B&W. dat ze het 
verzoek van Dorpsbelangen om een 
havenkade graag willen ondersteunen 
en doen ze ook de suggestie de wyk 
te dempen, zodat de havenkade 
langer kan worden. Het verzoek van 
Dorpsbelangen wordt enkele malen 
herhaald en net zo vaak door de 
gemeente opzij gelegd of uitgesteld. 
Er is niks nieuws onder de zon. Ten 
einde raad richt Dorpsbelangen zich 
in april 1927 tot Gedeputeerde Staten 
van de provincie met het verzoek, 
de gemeente wat op te porren. Dat 
heeft succes, want begin 1928 gaat 
de gemeente tot actie over. Er wordt 
eerst onderzoek gedaan door de 
gemeentearchitect naar wat er precies 
gebeuren moet en men komt tot de 
volgende gewenste activiteiten:
• Demping van de wyk en de rietpoel.
• Aanleg van een cementen buis onder 

de gedempte wyk met een schuif bij 
de haven om water in te laten naar 

de weilanden naast het lijkpad (waar 
nu de zg. seniorenwoningen en de 
school staan, begonnen toen de 
weilanden).

• Aanleg van een kade met een lengte 
van 100 meter.

Om de wyk en de rietpoel te kunnen 
dempen, moet deze eerst gekocht 
worden van de firma Visser uit Heeg 
en dit gebeurt door Dorpsbelangen 
voor f 106,-- , die dit geld weer bij de 
gemeente terugvraagt. 
De grootste klus is natuurlijk 
de bouw van de kademuur. De 
gemeentearchitect adviseert de 
gemeente, om hiervoor niet een 
aanbesteding te organiseren, maar het 
werk te gunnen aan twee vertrouwde 
aannemers uit Lemmer, De Jong en 
Beljon. Die doen vaker iets voor de 
gemeente naar volle tevredenheid. 
Ze hebben voor de havenkade een 
ontwerp ingediend, waarbij 30 palen 
van 3.20 meter lengte tot onder water 
worden geheid, daarop beton, ook 
onder de waterlijn, en op dat beton 
een ijzeren frame, waarin metselwerk 
van bakstenen. Dat metselwerk zal 
heel speciaal worden, namelijk met 
een kromming naar de landzijde om 
de krachten beter op te vangen en 
onderhoud in de toekomst zoveel 
mogelijk te voorkomen. Aan de 
bovenkant een zware ijzeren bint met 
ringen, waaraan de schepen kunnen 
worden afgemeerd. Op de bodem 
van de gedempte wyk komt voor 
waterinvoer een cementen buis van 
20 cm doorsnee, een lengte van 48 
meter en een eikenhouten schuif bij de 
haven. Totale kosten voor het geheel: 
f 8.975,-- . De gemeentearchitect 
geeft aan, dat bij aanbesteding niet 
te verwachten is dat het goedkoper 
kan en het werk wordt dan ook aan 
de beide aannemers gegund voor het 
genoemde bedrag met als voorwaarde, 
dat het werk uiterlijk 10 weken na 

Een beeld van 
het werk aan 
de kade.
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gunning opgeleverd moet worden. 
De gemeente zal de bouwsom in 
drie termijnen betalen: 50% bij de 
aanvang van de werkzaamheden, 40% 
halverwege en 10% bij de oplevering 
en na akkoordbevindig. 
Begin augustus 1928 wordt met 
het werk begonnen, zodat het in 
oktober van dat jaar opgeleverd 
kan worden. De juiste datum van 
oplevering is onduidelijk, maar eind 
oktober schrijven de aannemers nog 
een brief naar de gemeente, waarin 
ze er op aandringen de tweede 
termijn te betalen. We nemen aan, 
dat de gemeente lakser met betalen 
geweest is dan de aannemers met 
het uitvoeren van het werk. De 
waterinvoer onder de gedempte 
wyk is overigens niet gemaakt, want 
de bewoners van de huizen aan de 
haven geven aan, dat ze liever een 
stap (een laag steigertje aan het water 
om water te scheppen) willen en dat 
die waterinvoer niet nodig is. Met die 
hogere kademuur zal het scheppen 
van water en schoonmaken van de 
melkbussen namelijk een stuk lastiger 
worden dan het was en zo’n stap is 
dan een uitkomst. De bewoner van de 
boerderij op de hoek, Douwe Cnossen, 
is ook eigenaar van de weilanden 
waarvoor de waterinvoer bestemd zou 
zijn, dus zal het daarom niet moeilijk 
geweest zijn om die ruil te maken. 
De stap komt dan ook vlak voor zijn 
boerderij. 
Tijdens en na de bouw doen zich nog 
enkele kleine probleempjes voor. Het 
is duidelijk, dat zolang men bezig is, er 
geen gebruik gemaakt kan worden van 
de havenkade. Daarom hadden B&W 
in juni 1928 per brief aan weduwe 
Kuiper van de winkel (nu de herberg) 
verzocht, of de schepen tijdelijk 
gebruik mochten maken van haar 
wallekant om aan te leggen. Het zou 
vooral om veerschepen gaan, dus om 
even in- en uit te laden en vervolgens 
weer te vertrekken. Die toestemming 
had ze gegeven en daar maakte dus 
schipper Joh. van der Goot van de 
‘Gerard’ gebruik van. Maar wat hij niet 
wist is, dat hij hiervoor een rekening 
van f 25,-- van de weduwe kreeg. En 
hij had al eenzelfde rekening van de 
gemeente voor haven- en kadegelden, 
die met ingang van 1928 voor de 
havens van de gemeente Wymbrits 
waren ingevoerd. Dat is dubbelop 
en Van der Goot schrijft daarom een 
brief naar de gemeente, waarin hij 
dit meedeelt en om kwijtschelding 

van de rekening van de gemeente 
verzoekt. Waarschijnlijk heeft hij dit 
verzoek ook wel gedaan aan weduwe 
Kuiper, maar dan zonder resultaat. 
In elk geval wordt de rekening 
niet betaald, zodat weduwe Kuiper 
een brief schrijft aan de gemeente, 
waarin ze zich beklaagt over schipper 
Joh. van der Goot, die zonder haar 
toestemming gebruik maakt van haar 
kade. De schipper besluit daarom 
geen gebruik meer te maken van 
die aanlegplaats en verlegt die naar 
de plek daarnaast, de landingsplek 
van het pontje. Dat levert weer een 
nieuwe brief op aan de gemeente, 
deze keer van boer Tysma van 
Attemasate, die zich erover beklaagt 
dat veerschipper Joh. van de Goot zijn 
schip afmeert op de aanlegplek van 
de pont, boven de ketting, zodat de 
pont niet meer gebruikt kan worden 
als die veerboot daar ligt. Let wel, het 
schip ligt er waarschijnlijk hoogstens 

een kwartier, even in- en uitladen 
en weer weg, en dat pontje zal toch 
niet grote drommen volk overgezet 
hebben, maar het gaat natuurlijk 
om het principe. Aardig is ook om 
te zien, dat dit probleempje door de 
drie betrokkenen in onderling overleg 
opgelost kan worden, maar ieder 
wendt zich tot de gemeente, die er 
eigenlijk niets mee te maken heeft. 
Deze briefwisseling speelt zich af in 
oktober 1928, dus als de bouw van de 
havenkade zijn einde nadert.
In december 1928 volgt nog een 
schrijven aan de gemeente van 
weduwe Kuiper, waarin ze meldt 
dat de aansluiting van de nieuwe 
kademuur aan haar bestaande kade 

niet in orde is. Dat moet verbeterd 
worden. Hieruit blijkt in elk geval, 
dat de bouw van de nieuwe kade 
beëindigd is. 
Hoe beide probleempjes uiteindelijk 
opgelost zijn, is in het archief niet 
terug te vinden. Jammer. 

Bestrating van de kade
Nadat de kademuur gemaakt is, kan 
de kade verder afgewerkt worden met 
een bestrating. Over dit werk is in 
het archief heel weinig te vinden, dus 
nemen we aan dat het in eigen beheer 
van de gemeente gebeurd is. Wel 
wordt vermeld, dat voor de bestrating 
de klinkers van het lijkpad gebruikt 
worden, dus zal de kade, na verhoging 
met aarde en zand, bestraat zijn, maar 
niet helemaal tot aan de kerk. Voor de 
bakkerij en de pastorie ligt nog altijd 
dat smalle lijkpad naar het kerkhof. 
Pas in 1955 koopt de gemeente een 

strook grond van boer Douwe Cnossen 
om het lijkpad te verbreden en wordt 
een rijweg gemaakt tot aan de school 
(op de plek van nu J.J: Hofstrjitte 27) 
en vandaar naar de boerderij. 
Dus pas in 1955 is dat smalle en 
slecht onderhouden lijkpad helemaal 
vervangen door een bredere en 
bestrate rijweg. Er waren al jarenlang 
klachten over het feit, dat je met je 
nette kleren en mooiste schoenen over 
dat oneffen pad met al die plassen 
naar de kerk moest, om nog maar te 
zwijgen over het lijkwagentje dat over 
die hobbelige straatstenen en door de 
plassen getrokken moest worden. 
Met die verbrede straat tot aan de 
school en verder komt er ook een 

De kade omstreeks 1910 met veerschip de Stad Workum.
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andere rijweg voor wagens naar 
boerderij Bonekamp (later Flapper) 
en Vissersburen. Die weg liep tot 
1955 vanaf de Munkedyk, naast de 
toenmalige winkel (nu Munkedyk 17) 
naar de achterkant van de boerderij 
van Bonekamp en van daar recht op 
de boerderij aan het begin van It Piel 
af. De naam rijweg voor deze weg is 
wel wat al te optimistisch; het was 
niet meer dan een modderreed. Als 
in een natte periode boer Bonekamp 
met zijn familie naar de kerk ging (hij 
was katholiek) bracht eerst de knecht 
de koets naar de Munkedyk en kwam 
de familie lopend over het lijkpad om 
daar in te stappen. 

De havenkade in gebruik
Gaastmeer is nu in het bezit van 
een los- en laadwal, waarmee de 
haven een echte haven geworden 
is. Er wordt veelvuldig gebruikt van 
gemaakt, vooral door de melkboten 
die tweemaal per dag hun volle 
melkbussen op de kade zetten en de 
lege weer meenemen. Wie herinnert 
zich niet de lange rij melkbussen ter 
hoogte van waar nu de palingklipper 
´Voorwaarts´ ligt. En als je te jong 
bent om het in werkelijkheid gezien 
te hebben, ken je misschien de mooie 
foto’s wel die hiervan gemaakt zijn. 
Maar naast de melkboten wordt er 

natuurlijk ook een dankbaar gebruik 
van gemaakt door de veer- en vele 
andere schepen en zo langzamerhand 
ook, met een aarzelend begin, door de 
recreatievaart.
En nu, na bijna 100 jaar, is de 
kademuur dus aan vernieuwing toe. 
Het mooie, gebogen metselwerk is 
op meerdere plaatsen gescheurd 
en wellicht zijn er hier en daar 
onder water stenen uitgevallen. Dat 
kunnen we te weten komen als ze 
aan de vernieuwing gaan beginnen. 
Het metselwerk zal, zo hebben we 
begrepen, weer op dezelfde wijze, 
dus enigszins naar binnen gewelfd, 
worden uitgevoerd. Maar niet met 
originele, ouderwetse bakstenen, 
want dat wordt voor de gemeente te 
begrotelijk. Nieuwe stenen, dus, maar 
wel ouderwets gemaakt. Aanvankelijk 
zou men in oktober 2021 met het werk 
beginnen, maar doordat het bedrag 
voor de uitvoering inmiddels een 
ton hoger geworden is dan begroot 
en de gemeente nog niet weet waar 
ze dit geld vandaan moeten halen, is 
het werk uitgesteld tot een nader te 
bepalen datum. Laten we hopen dat 
dit uitstel geen afstel wordt. 

Bronnen
•	 Notulenboek Vereniging 

Dorpsbelangen Gaastmeer
•	 Archief Leeuwarder Courant 

(via Delpher)
•	 Archief gemeente SWF, met 

dank aan archivaris Jack de 
Vries

Wurkgroep Oer De Gaastmar 
oktober 2021

Ook gepubliceerd via de 
website van Gaastmeer:
www.degaastmar.nl 

Foto omstreeks 1930: de havenkade is klaar en in gebruik.
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HOI, Ik BEN AMy
 

Op 5 mei heb ik een pony gekregen, genaamd 
Guusje. Als je wilt weten hoe dat is gebeurd,  
lees snel verder. 

Ik rij al bijna twee jaar bij De Hanzeruiters. Een week voor de 
herfstvakantie mocht ik voor de eerste keer op Guusje rijden. Ik 
wou al heel lang op Guusje rijden, maar dat kon niet. Maar het 
kon eindelijk. 

Mijn moeder en juf Suzan zaten over mij en Guusje te praten en 
over hoe goed het ging voor de eerste keer. En ik mocht de  
hele tijd vaker en vaker op Guusje rijden. 

Ik had toen ook een wedstrijd op haar gereden. Tijdens dat ik op 
Guusje reed hadden ze het er over dat Guusje met pensioen ging 
en dat er een opvolger voor Guusje zou komen. Toen kwam  
de vraag kan ze ook bij jullie staan? 

Op 5 mei 2021 had ik een fotoshoot met Guusje, die avond 
kwam Suzan met de trailer bij boer Siem en in die trailer zat 
Guusje, het was een hele grote verrassing. 

Op 5 mei 2022 is Guusje een jaar lang bij ons. Nu wat meer 
over Guusje, ze is 20 jaar oud, ze is geboren op 21 juni 2001 ze 
houdt van buitenritten en springen en lekkere worteltjes. Haar 
vriendin is Marije een Fries paard, Guus haar ras weten we niet 
echt. 

Zoë vind Guusje ook een Topper, ze rijdt er ook wel eens op.
Amy Sunderland

ANNA’S 
GRIENE GAASTMAR

Anna’s Griene Gaastmar 
is de naam van de 
volkstuinen die 

Gaastmeer rijk is. Je kunt deze 
tuinen vinden, als je op het 
betonpad bij het eerste hek 
aan je linkerhand, tegenover 
de ingang van boerderij 
Flapper, het weiland ingaat 
en 100 meter langs de sloot 
loopt. 

Hier is, een jaar of 12 geleden, 
Anna Visser begonnen met een 
groentekwekerij. En toen zij 
verhuisde is het kweken van 
groenten voortgezet door een  
 

groepje liefhebbers. Er zijn mensen 
die zeggen, dat op veengrond niets 
anders wil groeien dan gras. Nou, 
wij van de volkstuinen zijn het hier 
volstrekt mee oneens. Jaarlijks 
halen we van onze tuinen volop 
aardbeien, boontjes, kool, rode biet, 
aardappelen, prei, andijvie en noem 
maar op. 
En alles is puur natuur en 
biologisch, want kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen worden 
niet gebruikt. Dat gaat natuurlijk 
niet vanzelf; je moet er behoorlijk 
wat tijd insteken om te zaaien, 
te oogsten en vooral onkruid te 
wieden. Maar als je die tijd hebt, dan 
is het ook een plezierige en gezonde 
bezigheid en dan ook nog een hobby 

die meer oplevert dan hij kost. 
Eerlijk gezegd viel het jaar 2021 een 
beetje tegen: een koud voorjaar, 
daarna veel regen en slakken, dus 
een wat tegenvallende oogst, maar 
ook dat hoort bij de natuur. Niet elk 
jaar is hetzelfde en je moet je daar 
als mens dan aan aanpassen.
We tuinieren hier met een klein, 
maar gezellig groepje en zijn op 
zoek naar uitbreiding, want enkele 
stukken tuin liggen nu braak. 
Is het iets voor jou om je eigen 
aardappelen, groenten en fruit 
te kweken? We zijn gewend om 
nieuwkomers, als ze hier prijs op 
stellen, met raad en daad te helpen, 
dus je hoeft geen ervaring te hebben. 
Een enthousiaste inzet is voldoende. 
Voel je hier wel voor, of wil je er 
meer over weten, neem dan contact 
op met Dick Feenstra, 
email dickf69@xs4all.nl

De tuinvrienden
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protestantske gemeente  
de gaastmar

open huis
feestelijke ontmoeting  
in & rond het vernieuwde ‘Lokaal’

uitnodiging

zaterdag 27 november 2021 
omdat we ‘kerk voor het hele dorp’ zijn...

en iedereen ons op eigen wijze steunt, 
nodigen we jullie uit een kijkje te nemen 
in het totaal vernieuwde ‘Lokaal’ en de 
andere gebouwen: kerk (toren), Pondok, 
kosterswoning, tuinen, kerkhof en 
opslagruimtes van materiaal.  

Even rondstruinend op deze ‘kerkmarkt’ 
krijg je een indruk van alles wat daar 
praktisch en zinvol gebeurt! 

16:00 - ±18:00 uur  
in-, door- en uitloop, ‘chillen’ 
met een hapje & drankje 

info:   nieuwsbrief en www.pkn-gaastmeer.nl
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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 2017 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 
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. 

Een	pronkstuk
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 voor u kunnen reserveren. 

De	prijs
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. 

BOEk ’DE SCHOOl VAN GAASTMEER’
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. 

Wurkgroep ’Oer de Gaastmar’ adviseert: reserveer nu al vast!

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



De Gaastmar, doarpskrante ‘De Praatmar’        37ste jiergong nûmer 5 | novimber 2021

43

SkOAllENIjS
GROEP 1 EN 2

Op 23 augustus was de zomervakantie voorbij en  mochten 
we weer naar school. Met de hele school hebben we 
geproost op het nieuwe schooljaar.  Ook hebben we 

wensen uitgesproken voor dit nieuwe schooljaar:
•	 Wat wil je dit jaar leren op school?
•	 Wat wil je dit jaar graag doen op school?
Ook de kinderen van groep 1 en 2 hebben hierover nagedacht en 
ze willen dit graag met jullie delen. 

Juf Janny en juf Jantina

Amaris Hoekstra: ik wil graag le-
ren voetballen en ik wil graag met 
de lego spelen.
Marije Altena: ik wil leren turnen 
en spelen in de tandartshoek.

Jildau de Haas: ik wil leren klim-
men en spelletjes leren spelen op 
de I-pad.
Kyan Wijnia: ik wil graag leren 
trekker rijden en ik wil graag 
spelen met Lennert.

Dycke de Jong: ik wil graag met 
de watertafel spelen.
Sil Westerhoff: ik wil graag 
spelletjes leren spelen op de I-pad.

Brecht Hoogterp: ik wil graag 
leren lezen op school.
Thjalda Veenstra: ik wil graag 
spelen op school en leren lezen.

Auke Jagersma: ik wil graag leren 
schrijven en ik wil graag puzzels 
maken.
Lennert Leenstra: ik wil graag 
buiten spelen.

Jacob Kraak: ik wil graag 
moeilijke puzzels maken en ik wil 
graag leuke spelletjes spelen.
Tije Breeuwsma: ik wil graag van 
alles leren op de I-pad.
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Munkedyk 4                         
8611 JM Gaastmeer               

0515-469753
f.hoogterp@home.nl

AUTOBEDRIJF
F.HOOGTERP

www.autobedrijfhoogterp.nl

in- en verkoop
alle onderhoud + APK 

al uw schade afhandelingen
ruitbreuk en reparatie

airco service
wasplaats

***   

***   

***   

*** 

*** 

www.autobedrijfhoogterp.nl
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Esmae de Jong: ik wil graag 
leren lezen en spelen in de tand-
artshoek.
Chantal van Netten: ik wil 
graag leren om moeilijke puzzels 
te maken en ik wil graag veel 
knutselen.

Doutzen Ferbeek: ik wil graag 
leren schrijven en ik wil graag 
buiten spelen.
Johanna de Groot: ik wil graag 
leren knutselen.

Ysbrand Schotanus: ik wil graag 
spelen met de auto’s en ik wil 
graag leren schommelen.
Sverre Roukema: ik wil graag  
leren rekenen en wil graag met de 
auto’s spelen.

Mink de Boer: ik wil graag op de 
I-pad leren en heel veel spelen.
Chris Dijkstra: ik wil graag leren 
op de I-pad en veel in de hoeken 
spelen.

Dit is het thema van de Kinderboekenweek 2021 én het 
thema van ons project op school. Hier werken we 3 
weken aan in alle groepen. Dat is enorm leuk! 

Alle groepen zijn met hetzelfde onderwerp bezig en je ziet het 
door de hele school.

Groep 3/4 heeft nagedacht over wat ze willen worden later. 
Groep 3 heeft hierover een tekening gemaakt en groep 4 heeft een 
verhaaltje geschreven.

Juf Jolanda en juf Tineke

GROEP 3 EN 4: wORDEN wAT jE wIl!
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Jilles
Ik wil boer worden want ik vind het leuk. Ik wil veeboer 
worden want ik wil koeien. Ik wil melken.

Anne Thys
Ik wil boer zijn omdat er dieren zijn en dan kan ik ze 
verzorgen en ik kan tractor rijden en ik vind melken leuk.

Ynte
Ik wil boer worden omdat je tractor mag rijden en je mag 
melken en kuilen en maaien en op de bult rijden en koffie 
drinken. 

Joanne
Ik wil dierenarts worden omdat ik wil olifanten beter 
maken en nog veel meer beesten in dierentuin 
omdat ik van olifanten  en giraffen en een 
neushoorn hou.

Femke
Ik wil dierenarts worden omdat ik van dieren hou 
en ik vind dieren leuk en ik wil dieren beter maken.

Inge
Ik wil juf worden. Omdat je met kinderen werkt 
en je mag nieuwe dingen proberen. Omdat je 
kinderen kunt helpen en ik vind het leuk om op het 
digibord te schrijven en ik vind het leuk om juf te 
zijn.

Minke
Ik wil juf worden omdat ik vind het leuk om te leren rekenen. 
6+6 =12  3+3=6  4+4=8   8+8=16  3-3=0 2-3=1  4-1=3 . Ik 
vind het leuk om pauze te nemen met de kinderen.

Sanne
Ik wil turnster worden want dan ik heel veel trucjes. 
Bijvoorbeeld op de ringen een salto of en hele rechte 
handstand en rechte raadslag en salto op de grond.

Niek
Ik wil YouTuber  worden want je kunt gamen,  dan kan je geld 
verdienen want dan kun je video’s maken.
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Van klaver fjouwer 

groep 5 
+ meester Hans Roskam

Zoals u wellicht al wist 
hebben we de afgelopen 
periode gewerkt aan het 

Kinderboekenweekthema: 
“Worden wat je wil”. 
In groep 5 hebben we hier dan 
ook veel aandacht aan besteed. 
Hier volgen een aantal ‘hoogte 
punten’ uit deze periode. 
De leerlingen hebben zelf de 
stukjes geschreven. 

Opening Kinderboekenweek
We zaten met de hele school op het 
lesplein. De juffen en meesters zaten 
op het podium en daar gingen ze 
beroepen uitbeelden. 

Röntgenfoto’s 
Sieta is in de klas geweest. 
Zij heeft wat vertelt over haar 
beroep (röntgenlaborant). En over 
röntgenfoto’s. Dat was erg leuk en 
we zagen ook een hond met een 
legopoppetje in zijn buik. Ze had een 
pak en een nepskelet mee. 

Voorleeswedstrijd
Wij hadden een voorleeswedstrijd. En 
we hadden allemaal voorgelezen in de 
klas. Toen heeft Famke gewonnen en 
die mocht op het podium voorlezen. 
Ze was derde geworden en tweede was 
Doutzen en eerste was Femke en ze 
krijgen allemaal een kadootje. Famke 
was super blij en er deden ook nog 
meer mee. Maar die hadden niet een 
kadootje. De jury was meester Bakker 
en juf Betty.
 

Naar autobedrijf Hoogterp
Wij zijn met de klas op de fiets 
naar autobedrijf Hoogterp geweest. 
Daar mochten we zien wat het 
verschil is tussen winterbanden en 
zomerbanden. En in kleine groepjes 
moesten we aanwijzen waar de 
onderdelen zaten van een auto, zoals: 
accu en koplamp. 

De knuffels
Met de knuffels hadden we een 
spelletje gedaan en toen hebben we 
soms de knuffel verzet. Er waren ook 
kinderen uit onze klas die moesten 
zien welke knuffels waren verzet. 
We hadden ook interviews met de 
knuffels gedaan (Dit in het kader van 
dierendag).

De speurtocht
15 Oktober gingen we door het 
dorp Oudega, want we gingen een 
speurtocht doen. Het was niet zo maar 
een speurtocht, want het was een 
afsluiting van de beroepen. Dus we 
gingen langs de pizzeria en de werf. 
Ook gingen we langs de dorpswinkel 
en het Joo. Ten slotte gingen we nog 
langs de Smit en nog langs de kerk. 
Het was heel leuk  

Boer Almar
Op dierendag zijn we lopend naar 
de boerderij van Almar en Janet 
geweest. We hebben kalfjes gezien. We 
hebben gezien hoe de koeien werden 
gemolken door een apparaat. En we 
hebben melk geproefd. We keken bij 
de grote koeien in de stal. Ook hebben 
we de boer allerlei vragen gesteld .
 

IJssalon
Wij hebben allemaal een ijssalon 
gemaakt van papier en daar hebben 
wij een verhaal bij verzonnen. Dat 
was leuk. Iedereen heeft dat gedaan. 
We hebben er best lang over gedaan. 
We hebben het op de Ipad gemaakt 
en daarbij hebben we een tekening 
gemaakt. 
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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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Nijs fan de Joopykjes

Ek wy bin alwer in pear wiken 
nei skoalle! Fanôf dit skoaljier 
binne we fan moandei oant en 

mei tongersdei elke moarn iepen. 
Op moandei ha wy no een nije juf en 
dit is Marlotte van Es, wolkom!

Dit skoaljier binne we begien mei it tema 
‘Dit bin ik’ van Uk en Puk en ‘Lekker 
yn myn liif’ fan Tomke. Wat ha wy al in 
protte leard oer ús liif. 
Lichemsdelen puzzelje, hantsjes fervje, 
spegels knutselje, de mûle, en sels de 
toskedokter hat op skoalle west. 
De tongersdeigroep mocht mei de 

PjUTTEBOARTERSPlAk 
’DE jOOPykjES’

kleuters oer in echte catwalk rinne mei 
sels fersierde klean, hjir ûnder sjogge 
jim ús moaie klean!

Dizze wike starte wy mei de 
berneboeke-wike mei as tema 
‘Worden	wat	je	wilt’, dernei sille 
we wurkje mei it tema ‘Reuzen en 
kabouters’. En ek moat der al hast wer 
lampions makke wurde tsjin dy tiid. 
Lekker de hjerst yn! 

Dizze moanne ha we 2 jierdeis fierd, 
Haiko Witteveen (3 sept.) en 
Marrit Ykema (5 sept.) binne 3 jier 
wurden, fan herte lokwinske! 
11 oktober wurdt Noa Veenstra 3 jier 
en op 29 oktober wurdt Mirthe de 
Groot 
4 jier en mei sy al nei de kleuters!

Sa binne jim ek wer efkes op’e hichte 
fan ús aktiviteiten!

Groetsjes,
de liedsters fan de Joopykjes

* 
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Komt de Sint?
Houden de Corona-
maatregelen zijn 
komst tegen?
Houdt de kade het?
Spannend!
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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 0622107574
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 ‘Eendracht’ 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 willemwendelaarbonga@gmail.com 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’ Baukje Terpstra stichtingkwyk@gmail.com 469735

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


