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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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on the worldwideweb
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degaastmar.nl
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ja juh!



4

de PraaTMar
doarpskrante fan De Gaastmar | 38ste jiergong nr. 1  jannewaris 2022

Uiterste inleverdatum kopij voor het eerstvolgende nummer is 
maandag 7 maart 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 2022
kwart A-4 " 17,50
half A-4 " 30,-
A-4 " 45,-

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

ABONNEMENTEN 2022
" 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.

* aGinda *
*iedere woensdag 09:15-10:00 uur St. ‘Kwyk’: gezond bewegen, 

Sportplein bij het dorpshuis

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!

TarieVenKOPiëren 2022Speciaal 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  0,06Zwart dubbelzijdig A4  0,12Zwart enkelzijdig A3  0,12Zwart dubbelzijdig A3  0,24Kleur enkelzijdig A4  0,14Kleur dubbelzijdig A4  0,28Kleur enkelzijdig A3  0,28Kleur dubbelzijdig A3  0,56

Tarief is inclusief papierverbruik.



5

ald & nij
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jachtbou & reparaasje
Hielke Wildschut

Hellingpaed 14

8611 JR DE GAASTMAR


 | �
0515 469606

foar alle nijbou

reparaasje | ûnderhâld | ynbou fan motoaren | winterstalling 

hijswurk fan skippen 

en fierder alle foarkommende wurksumheden

RENEMA
BOUW & ONDERHOUD

= Allround klusbedrijf =
- verbouwing

- uitbouw
- kozijnreparatie

- isolatieglas
- etc.

De Marne 29F 
8701 PV Bolsward 

jarichrenema@hotmail.com
T 06-24331315

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
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. 
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* GesPOT *

Zweden 28 december 2021

PriKbOerd
* bOarGerliKe sTân *

novimber 2021 
Wolkom

op Kaepwei 2:
fam. S. Renema: Sybren, 

Petra en de bern Brecht en 
Matthys út Heech

Wolkom 
op Turfdyk 10a: 

Carla en Rob Buddelmeijer 
út Hoofddorp.

Ferhuze: 
Fam.  Zeilstra: Bouwe Jan, 
Iris en Sil, Jent en Jelka fan 
de Wieldyk nei De Burd 25

8621 JX Heech

sinT MaarTen 
De 11 

novimber-aksje 
foar St. Maher-

India hat 
úteinlik

! 1285,70 

opbrocht, 
sa meldt 

Sjoerd Schaaf, 
foarsitter fan 

de Stifting. Tige 
tank oan alle 
’gulle gevers’! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
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. 

* 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

HUisarTsenPraKTijK HeeG

eVen VOOrsTellen...

Wij zijn Carla en Rob en sinds 1 december 2021 
zijn wij komen wonen op de Turfdyk 10A.

Sinds kort allebei gepensioneerd en het drukke 
Westen ontvlucht om hier te kunnen genieten van de 
prachtige omgeving, rust en ruimte.

Nu nog druk bezig om Turfdyk 10A ons eigen plekje te 
maken.
We komen elkaar ongetwijfeld op één van onze 
wandelingen met onze hondjes, Finn & Reggie, tegen 
en kunnen dan verder kennis maken.

Vriendelijke groet,
Carla en Rob

Wij willen jullie bij deze nogmaals bedanken voor alle 
blijken van medeleven in welke vorm dan ook het 
afgelopen jaar, tijdens Rick zijn behandelingen etc. 
Het was en is overweldigend.
Het herstel duurt een half jaar tot een jaar, en gaat tot 
nu toe zoals verwacht, met ups & downs.
Wij hopen jullie snel in het dorpshuis weer te kunnen 
ontmoeten, als we weer open mogen.

Hartelijke groeten, Rick en Catrien.

lieVe Mensen Van GaasTMeer.
Wij wensen jullie allen een gezond, gelukkig en 
voorspoedig 2022, met vooral lichtpuntjes ……
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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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Dat was na zoveel jaar nodig en 
werd #nancieel mogelijk gemaakt 
door sponsoring van Stichting 
Dorpshuis, Dorpsbelangen en de 
Welzijnsstichting, samen met de 
subsidie van de gemeente SWF. 
De AED’s zijn bijna geheel 
automatisch en nu ook voorzien 
van o.a. een ‘kindknop’ en een 
‘mondmasker’. 
De kunststofkasten zijn in geval 
van nood gemakkelijk te openen 
door de voorzijde een kleine slag 

uitgesteld. We denken dat we 
in het voorjaar van 2022 wel 
weer een tweetal oefenavonden 
kunnen organiseren.

Op de foto monteert Heine 
Deelstra één van de apparaten.

Willem Wendelaar Bonga 
(coördinator)

naar links te draaien. Jaarlijks 
worden de apparaten nauwkeurig 
gecontroleerd. 

Een $ink aantal vrijwilligers is 
beschikbaar in noodgevallen om 
ze te gebruiken en een $ink aantal 
is oproepbaar via de app ‘Hartslag.
Nu’. We hopen natuurlijk dat dit 
nooit echt nodig is!

In deze Coronatijd is de training 
van deze vrijwilligers een jaartje 

Automatische Externe De"brillator
Vrijdag 19 november zijn de beide AED’s in de Gaastmar 
(dorpswinkel) en de Lytse Gaastmar (fam. F. Hoogterp) 
vernieuwd. 

* 
Ge

sP
OT

 *

Frjemd folk op ’e Kaepwei...
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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

Een ruime keus in 
watersport en kampeerartikelen 

van tentharing tot een compleet zeilpak. 

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. 

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. 

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. 

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

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

puzzel
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iT HiMd
fan iT liif!

dizze kear Rinze 
Zeilstra, hikke en tein 
yn de Gaastmar, wêr 
fan it grutste part yn de 
lytse Gaastmar, wêr’t 
hy mei syn Sjoukje 
wennet op de pleats 
wêr’t hy ek berne is. 
dit is syn ferhaal.

rommy van berkum

Wer en wannear bist berne? 
op 7 augustus 1941 
bin ik berne yn de 
Lytse Gaastmar op 
nûmer 93 sa’t dat 
doe hjitte. no is dat 
wieldyk 16 op de 
pleats ‘wâldbuorren’. 
ik bin de âldste van 
4 jonges fan jelle 
Zeilstra en Magdalena 
kuipers. ik bin dus 

berne yn de oarloch mar dêr ha ik net folle fan mei 
krigen, allinne it besjitten fan de trein by hieslum 
ha ik noch op it netflues. we stiene doe op de brêge 
te sjen by ús efter hûs. 

Skoaltiid en jeugd.
we hiene gjin boartersguod mar genôch te 
dwaan. op de buorkerij ha ik in prachtige 
jeugd hân je ha de romte en kinne fan alles 
dwaan. je koene yn it hea boartsje mei 
min waar en mei moai waar om de pleats 
boartsje of it lân yn te sleatsjespringen en 
fansels aaisykje. Myn maten wiene hjir 
yn de Lytse Gaastmar wimke elzinga, 
wennet no yn balk en arjen van brug (no 
australië) mei beide ha ik noch kontakt. 
Germ van der veen (no suriname) kaam 
der letter by, hy wie wat jonger.

Mei 6 jier nei skoalle fansels yn de klasse 
mei u.o. jetze wildschut, Uilkje Ykema, 
anneke hoogterp, arjen van brug, wimke 
elzinga. jelte wildschut, simon van 
netten, jan kolk en noch in pear.
Bij juffrou De Jager en master Moedt yn de 
klas, dêrnei master van der kolm en master 
Cramer.
earste 4 jier rinne nei skoalle, we hiene gjin 
fytsen, de skoaltiden: 5 dagen fan 8:30-
12:00 oer. Middeis fan 13:30 oant 15:30 
oere. de sneon wie frij. wat my by bleaun 
is,is it foarlêzen fan master Moedt. freeds 
in kertierke ‘tekko taks’, in stripferhaal 
út deiblêd trouw. we hongen dan oan 
syn lippen. Mar ek in slach om’e kop fan 
master Abma fiel ik noch in bytsje. Thús 
seine se: ‘do hast it der nei makke fansels!’ 
en sa wie it ek. De 8 jier binne omflein.
nei de lânbouskoalle ta yn snits, 3 dagen 
yn ‘e wike, de oare dagen wurkje. Yn myn 
gefal thús op de pleats. Moarns 04:30 oere 
út it bêd. earst melke en dan nei skoalle. 
dan befoel de lea je wolris sawat om 
kofjetiid hinne. Middeis 15:00 oere wer 
nei hûs, want der moast wer molken wurde 
fansels. we diene dat mei syn fjouweren: 
myn heit, teade de Groot, ús melker en 
dan Lolkje viersma dat wie ús boerefaam 
en ik. de dei fan Lolkje by ús seach der sa 
út: moarns melke en nei it brea-iten yn de 
foarein ús mem helpe, middeis frij en dan 
jûns wer ûnder de kij. it melken gong mei 
de hân, 9 as 10 kij eltse kear. Yn de jierren 
50 kaam de melkmasine.

Yn febrewaris 1961 moast ik yn tsjinst 
opkomme yn roermond. ik wie noch nea 
safier by heit en mem wei west. Ik bin der 
aardich troch de moster fitere, it leger hat 
in goeie learskoalle foar my west. ik ha de 
langste tiid yn arnhem sitten, ein septimber 
1962 mocht ik wer nei hûs .

Wurk?
oer myn wurk ; we ha jong ús heit ferlern,hy 
is mar 46 jier wurden en ús mem bleau oer 
op de pleats mei 4 jonges. dat hat wol in 
stimpel drukt op myn libben, hoewol ik wat 
oars yn de holle hie, ha ik doe de buorkerij 
trochsetten mei ús mem en myn broers, elts 
hat syn part wol dien. Letter ha ik hiel lang 
mei myn broer jelle yn maatskip buorke, 
we ha yn 1975 de lisboksstâl boud. in hiele 

feroaring en we gongen nei 
in lytse 100 melke kij. wy 
gongen mei yn ‘de vaart der 
volkeren’, sa hjit dat dan, we 
ha ek noch de pleats en lân 
oernaam fan buorman watte 
van der velde, yn 1998. ik 
bin dus myn hiele libben 

boer west. derneist ha ik mear as 20 jier 
yn de gemeenteried foar it Cda sitten. dit 
ha ik mei in soad nocht dien.

Fereale, troud en bern?
fereale, wat in moai wurd net? troud en 
bern, ja dit alles ha ik, kom neat tekoart. in 
ryk man dus! 
Us mem sei altyd: ik ha 4 jonges, de 
famkes komme fansels en se hat gelyk hân, 
se kamen ek wol.

op in sneintejûn 2 desimber 1962 woene 
we mar ris nei Gaasterlân. wer ris wat oars, 
dus yn de vw fan feike attema der hinne. 
dy mochten wy brûke, 5 man sterk. we 
woenen ús netten ris wat fersette. by hotel 
Jans en ek by de fiver wie it sneintejûns 
altyd smoardrok, dus no ek wer fansels. der 
binne sjoukje en ik elkoar tsjin kommen, ik 
fûn it wol in aardich mokkeltsje. fan it iene 
komt it oare en op 2 desimber 1966 binne 
we troud. we kamen op 8a te wenjen, it hûs 
wêr‘t no Maurits en brechtsje wenje. we ha 
dêr 2 bern krigen: joke en jelle en yntusken 
hawwe wy 5 pake- en beppesizzers.

rinze
zeilsTra

wy woene ús 
netten ris wat 
fersette...
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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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Hobby’s ?
oer myn grutte hobby de muzyk en 
dan foaral de blaasmuzyk, kin ik wol in 
Praatmar fol skriuwe tink ik. dogge we net. 
Yn 1951, ik wie doe 10 jier, ha ik myn earste 
ynstrumint krigen, in sopraansaksofoan 
en gong nei klaske fan de slachter, 
sopraansaksofoaniste by Concordia, om de 
earste noaten spylje te learen. 
dernei les hân fan sake tiemersma. de 
tenorsaksofoan kaam frij nei 4 jier en ik koe 
by it grutte korps, dochs wie de saksofoan 
net myn ding. Yn tsjinst bin ik op in 
eufoanium begûn, hiel wat oars. Ut it leger 
wei krige ik in nije besbas fan Concordia 
en koe ik my útlibje yn de blaasmuzyk. ik 
mocht mei oaren as basblazer it fundemint 
lizze ûnder Concordia en ha dus no rom 
70 jier muzikant west. ik bin no noch by 
trije ferienings, muzyk meitsje minsken 
is, as it goed bart, it moaiste dat der is yn 
myn belibjen. in oare hobby fan mij is fytse 
troch ús moaie fryslân. je kinne moai om 
je hinne sjen en je kinne neitinke oer de 
dingen dy ‘t op jo wei komme en as je wat 
âlder wurde is it bewegen goed foar dy. we 
gean dan ek wol op fytsfakânsjes en sa.

Freonskippen.
ik ha yn fryslân troch de muzyk, mar 
ek troch myn wurk yn de gemeenteried 
in protte freonen op dien. dizze binne 
tige wichtich foar my. ik soe net sûnder 
kontakten kinne mei minsken. Minsken 
binne tige nijsgjirrich, elk minske hat wol 
wat te fertellen. My tinkt, we moatte wat 
mear nei elkoar lústerje, foardat we mei ús 
miening komme.

de Gaastmar.
de Gaastmar is it doarp wêr’t ik myn 
hiele libben wenje mocht, in lyts doarpke 
wêr’t grutte dingen barre. de Gaastmar 
is tige feroare troch de opkomst fan de 

wettersport, de rekreaasje yn ús moaie 
doarp. tink oan de pontsjes en de tige 
moaie fytsrûtes, mar noch altyd in doarp 
wêr’t rêst is en wêr’t de fakânsjefierder 
rêst fynt. de Gaastmar wêr’t yn de simmer 
de lûden fan de fakânsje fierende minsken 
klinke, wêr’t we yn de winter wer mei 
elkoar binne en it ferieningslibben wer 
yn Us doarpshûs plak fynt. it doarp de 
Gaastmar, mar 320 ynwenners mar wêr’t 
jo wol jo iten simmers en winters yn jo 
eigen doarpswinkel keapje kinne, wês dêr 
wiis mei!
Minsken, ik kom noch út de tiid fan Pieter 
Couperus, Manus hoogeterp, Pier elzinga 
en Gorrit van der Goot, om mar in pear te 
neamen. se wiene doe krekt sa âld as ik no 
bin, in hiele oare tiid fansels .
in bettere tiid no? ja ik tink it wol. Mar 
doarp wêze is dochs in bytsje om elkoar 
tinke.

dan noch de fraach... 
Wêr kinne we dy nachts foar 
wekker meitsje? 
Mei muzyk fansels en dan wat rêstige 
koraalmatige muzyk. ik tink dan oan it 
frysk fanfare orkest mei ‘nimrod’ fan 
edward elgar of ‘deep harmony’ fan de 
black dyke Mills band út ingelân. dat is 
himelske muzyk yn de nacht.
dizze rubryk yn de Praatmar hjit ‘himd 
fan it liif’ mar ik ha it gefoel dat ik noch 
net neaken bin. Yn 80 jier komt in protte 
foarby fansels!

nei wa gean de folgjende 
Himd fan’t liif-fragen?
de folgjende himd fan’t liif-kandidaat is 
Aukje Bakker-Labordus.

in lyts doarpke 
wêr’t grutte 
dingen barre..

minsken binne 
tige nijgjirrich...

muzyk meitsje: 
it moaiste dat 
der is...
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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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Krystmoarn >
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Van de j aren zesTiG TOT

G A A S T M E E R

vakantie & vergaderen
www.a!ema-sate.nl

Yntemapolder 2
8611JS Gaastmeer, NL

0515 – 469359
info@a!ema-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

schild
ers
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Kleine Palen 27
8601 AB  Sneek

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

! Vloeren

! Raamdecoratie

! Interieurstoffen

! Zonwering

! Horren

www.bergstrasneek.nl

Bergstra 190x130  22-06-2006  09:14  Pagina 1
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Utiliteitsbouw 

Ligboxstallen, loodsen en schuren (Woon) boerderijen 

Nieuwbouw en verbouw 

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

 Budgetteren, vergunning aanvraag, bestek en aanbesteding. 

 Inkoop, organisatie en bouwbegeleiding. 

 Nieuwbouw, verbouw en renovatie  asbestsanering, sloop en herbouw. 

            -  

      -   -

 

 

 

Een goed begin is het halve werk. 

Verhuur van bedrijfsruimte/winterstalling. 
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Donateurs Palingklipper ’Voorwaarts’.
Op de oproep om donateur te worden zijn verschillende reacties 
gekomen. Samen met de bijdragen van de bestaande vaste 
donateurs, heeft het stichtingsbestuur weer een #nanciële basis 
om het schip voorlopig ’in de vaart’ te kunnen houden.
We danken daarom alle donateurs voor hun steun in 2021. 
Natuurlijk hopen we op uw bijdragen in 2022. Hiervoor krijgt u 
aan het eind van het jaar weer persoonlijk bericht. En natuurlijk 
zijn nieuwe aanmeldingen altijd welkom.
Dit kan via: palingklippervoorwaarts@gmail.com

Vriendelijke groeten,
Bestuur Stichting Palingklipper Voorwaarts

degaastmar-palingklipper

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!

* GePOOT *

Met dank aan de 
10-jarige gemeente 

SWF heeft ’dorpsbelang’ 
bollen gepoot! Dat 

belooft nu al een mooi 
voorjaar te worden!
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andra alema-Velting is de wijkverpleegkundige bij u in de buurt. 
amen 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 . 

o kunt u langer thuis blijven wonen of eerder uit het ziekenhuis naar 
huis gaan. andra 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 uidwest Friesland  
vormt samen met het ntonius ziekenhuis de

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

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

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

  
 Harinxmastraat 22 - 8621 BL Heeg 

     Osingahuizen 12  -  8621 XD Heeg        
   
 

     Service en Onderhoud 
 
      Winkel en Werkplaats 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tel. 0515 – 442202 
www.pisoinstallatie.nl t�Jnfo@pisoinstallatie.nl  
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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.

en ng ti den  
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 
voor 4 personen...

•	 1 kg iets kruimige 
aardappel

•	 650 ml de Zaanse Hoeve 
halfvolle melk

•	 400 g 
kastanjechampignons

•	 4 el milde olijfolie
•	 2 preien
•	 300	g	kipfiletreepjes
•	 50 g volkoren tarwemeel
•	 100 g de Zaanse Hoeve 

mild 30+ geraspt
•	 7½ g verse 

krulpeterselie
•	 2 sneetjes 

volkorenbrood

dit heb je nodig:
pureestamper, 
broodrooster, staafmixer of 
keukenmachine

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

Wijntip
Hier past een heerlijke 

’zongestoofde’ Merlot van 

Lucky Bird uit Chili.

gezonde ovenschotel 
met kip-champignonsaus, 
prei en aardappelpuree

lars & rUdY

* 
Ge

sP
OT

 *
Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 200°C. 

Schil en snijd de aardappelen, 
kook in 20 min. gaar en stamp fijn 
met de pureestamper. Meng 150 
ml melk (per 4 personen) erdoor 
en breng op smaak met peper.

2. Snijd de champignons in 
plakjes. Verhit ¼ van de olie 
in een hapjespan en bak de 
champignons met peper in  
10 min. op hoog vuur goudbruin. 
Neem uit de pan. Halveer 
ondertussen de preien in de 
lengte, spoel onder stromend 
water en snijd in dunne halve 
ringen. Bak de kip met peper  
5 min. op middelhoog vuur in het 
champignonvocht. Voeg de prei 
toe en bak 2 min. mee.

3. Verwarm de rest van de olie in 
een soeppan. Voeg het meel toe, 
roer glad met een garde en laat 
op laag vuur 3 min. garen. Voeg 
al roerend in delen de rest van de 
melk toe. Zet het vuur hoger  
en roer tot bechamelsaus.  

eeT sMaKelijK!

 
Voeg de kaas toe en laat op laag 
vuur smelten. Snijd de peterselie 
fijn en voeg samen met de kip, 
prei en champignons toe aan de 
kaassaus. Breng op smaak met 
peper en eventueel zout.

4. Rooster het brood in de 
broodrooster en maal fijn in de 
keukenmachine of het bakje van 
de staafmixer.

5. Verdeel de kip-champignonsaus 
over de ovenschaal. Verdeel 
de aardappelpuree erover en 
bestrooi met de broodkruimels. 
Bak de ovenschotel in ca. 30 
min. in het midden van de oven 
goudbruin en gaar.

Vegatip
Gebruik in plaats van kipfiletreepjes 
vegetarische kipstukjes en gebruik in 
plaats van geraspte kaas de geraspte 
kaas voor ovengratin. Het gerecht 
voldoet dan niet meer aan de criteria 
voor een gezond recept
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U kunt bij ons terecht voor alle mondzorg 
onder één dak: 

•	 Reguliere behandelingen
•	 Preventie	en	mondhygiëne
•	 Esthetische	tandheelkunde
•	 Orthodontie
•	 Implantaten
•	 Gebitsprothese

Wij	nemen	nog	nieuwe	patiënten	aan,	
kijk hiervoor op onze website
www.tandartsheeg.nl of loop bij ons binnen. 

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

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

restaurant | snackbar 
HERBERCH  
BY ÚS THÚS

breksdyk !" 
#$%! ax oudega swf 

0515 46 94 97  *  06 27 316 106

www.herberchbyusthus.nl

drie appartementen voor 6 tot 8 personen, direct naast de Liuwe Daem
Wieldijk 22 | 8611 JK  Gaastmeer

www.wieldijk22.nl
•	drie appartementen 
•	met elk een moderne keuken,  

badkamer en toilet
•	met elk een woonkamer
•	drie slaapkamers per appartement 
•	voorzien van dekbedden en hoeslakens
•	met elk een eigen tuin en
•	gelegen aan een klein vaarwater
•	huisdieren zijn welkom
•	gemeenschappelijke deel met wasmachine
•	loopafstand haven Gaastmeer en strandje
•	wifi

drie appartementen te huur 
contactpersoon Marjolein Risseeuw

0651427989

familie		-	vakantiehuis
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doleren = klagen

op zondag 
een dominee 
naar je 
eigen smaak 
opzoeken...

inleiding
in 1887 ontstond de Gerefor-
meerde Kerk van Gaastmeer. 
dat vond plaats naar aanlei-
ding van een gebeurtenis in 
de hervormde kerk die we de 
doleantie noemen. 

doleantie komt van het werk-
woord doleren, dat klagen  
betekent. Het geeft aan, dat  
kerkleden van de leidende, 
hervormde kerk in ons land, 
zich beklagen over de wijze 
waarop die kerk van bovenaf 
geleid wordt.  
Het betrof overigens niet al-
leen Gaastmeer; in heel calvi-
nistisch nederland gebeurde 
ongeveer hetzelfde. Het waren 
overal zeer ingrijpende ge-
beurtenissen, waarin elk dorp 
en elke stad zijn eigen verhaal 
had. in dit verhaal vertellen we 
de belangrijkste gebeurtenis-
sen uit die tijd in en om Gaast-
meer.

Wat er vooraf gebeurde
over de doleantie zijn boekenplanken vol 
geschreven en er is nog heel wat meer over 
te vertellen. Maar dat doen we niet; we 
beperken ons tot wat van belang is om te 
begrijpen wat in Gaastmeer gebeurde.

ons koninkrijk als eenheidsstaat met één 
centraal gezag bestaat sinds 1813, sinds 
het einde van de franse overheersing. voor 
de calvinistische  kerk, de nederduitsch-
gereformeerde, vond de regering zo’n 
centrale rol ook van belang: ze trok de 
zeggenschap over de grootste protestantse 
kerk naar zich toe en koning willem i gaf 
opdracht om voor deze kerk een algemeen 
reglement op te stellen. de kerk kreeg ook 
een nieuwe naam: nederlandse hervormde 

kerk. voortaan zou, om maar twee 
dingen te noemen, de nationale synode 
het hoogste gezag hebben en zouden 
predikantsbenoemingen door de koning 
goedgekeurd moeten worden. het was 
hierdoor eigenlijk een staatskerk geworden. 
daar waren veel kerkmensen het niet mee 
eens en dat leidde tot onrust. 
er was nog een bron van onenigheid en 
onrust: de inhoud van de prediking. er 
kwam een moderne theologie op, vooral 
op de universiteiten waar de predikanten 
opgeleid werden, waarin o.a. geleerd 
werd dat je de wonderverhalen uit de 

bijbel niet zo letterlijk moet nemen. dat 
leidde tot voor- en tegenstanders met aan 
de ene kant de orthodoxen, die de bijbel 
letterlijks opvatten, en aan de andere kant 
de modernen of vrijzinniger, die niet zo in 
wonderen geloofden. 
Let wel, in de negentiende eeuw was 
bijna iedereen een meelevend kerkmens 
en de meesten van hen waren orthodox-
protestants, dus er waren heel wat 

verontruste kerkmensen die ontevreden 
waren over het reilen en zeilen van de 
hervormde kerk. dat leidde o.a. tot het 
ontstaan van oefenaars: amateur-theologen, 
in de regel zeer orthodox, die door de week 
bij iemand aan huis godsdienstoefening 
hielden. deze huisoefeningen trokken 
nogal wat bezoekers. ook was het bij velen 
een gewoonte om op zondag een dominee 
naar je eigen smaak op te zoeken, ook als 
die ver van je eigen dorp preekte. ook 
gebeurde het wel dat men belijdenis deed 
bij een andere dominee dan die van de 
eigen kerk, of daar een kind liet dopen of 
deelnam aan het avondmaal. Predikanten 
handelden dan soms tegen de door de 
overheid vastgestelde regels.  
in 1834 sloeg de vlam in de pan, want 
toen ontstond in het Groningse dorp 
Ulrum de afscheiding. dominee de Cock 
werd afgezet en vormde met een groep 

kerkleden een nieuw kerkgenootschap: de 
afgescheiden kerk, een kerk die bestuurd en 
geleid werd door eigen ambtsdragers. deze 
afscheiding kreeg navolging door het hele 
land en ongeveer 3% van de hervormden 
sloot zich hierbij aan. in Gaastmeer vond 
deze kerk weinig aanhangers. in 1858 
waren van de 292 inwoners 7 afgescheiden, 
18 rooms-katholiek en 267 hervormd 

(buitenkerkelijken waren er kennelijk niet). 
de doleantie van 1886 had een veel 
massaler karakter. die begon ook niet in een 
klein dorpje, maar in amsterdam, onder de 
inspirerende leiding van dominee abraham 
kuyper. kuyper was niet alleen predikant, 
maar ook oprichter en hoofdredacteur 
van een landelijke krant, oprichter van 
een politieke partij (arP) en de vrije 
Universiteit (vU) en politicus, van 1901-
1905 zelfs minister-president. hij was voor 
velen een bezielend leider en had, met name 
door zijn krant de standaard, veel invloed 
in het land. in 1880 richtte hij de vU op, 
met name om orthodoxe predikanten te 
kunnen opleiden. in 1886 ontstond de 
Doleantie na een conflict in de kerk in 
amsterdam, die over het hele land werd 
uitgebreid en tot gevolg had dat omstreeks 
10% van de hervormden over ging naar 
een eigen kerk: de gereformeerde. die kerk 
heette in de beginjaren de dolerende kerk 
en ook wel de nederduitse Gereformeerde 
kerk. in 1892 fuseerde deze kerk met een 
groot deel van de afgescheidenen van 1834 
en noemden ze zich de Gereformeerde 
kerken in nederland. Let op het meervoud 
kerken, waarmee men uitdrukte, dat 
er niet één nationale kerk was, maar 
dat elke  gereformeerde kerkelijke 
gemeente autonoom was en zichzelf, door 
ouderlingen en diakenen, bestuurde. elke 
kerk was dan wel autonoom, maar dat gold 
niet voor de geloofsleer van die kerk: elk 
lidmaat van de kerk moest zich houden aan 
één en dezelfde kerkleer, die vastgelegd 
was in de zogenaamde drie formulieren 
van enigheid, destijds op de nationale 
synode van 1618 vastgesteld. 

De Doleantie in Gaastmeer
Wurkgroep ’Oer De Gaastmar’ onderzocht en schrijft...

1886 doleantie
Gaastmeer



30

de situatie in Gaastmeer 
en omstreken
in Gaastmeer had men, als vanouds 
zou je kunnen zeggen, een orthodoxe 
predikant. Meestal was dit een kandidaat 
(beginneling), waar Gaastmeer ook om 
bekend stond. als het een bekwaam iemand 
was, waren we hem ook weer snel kwijt, 
want dan werd hij na enkele jaren beroepen 
en vertrok hij naar een grotere gemeente.  
van 1880 tot eind 1883 stond hier dominee 
w.h. snethlage, de man die het initiatief 
tot het oprichten van een christelijke school 
nam. 
Zijn opvolger was ds. h. de jong, die zijn 
voorganger ook opvolgde als voorzitter 
van de schoolvereniging. beiden waren 
predikanten met een goede pers in ons 
overwegend orthodox-calvinistische dorp, 
zou je kunnen zeggen, die zeker niet van 

modernisme verdacht werden. 
Maar ook hier waren verontrusten, 
ontevredenen en zoekers naar het ware. 
ook hier werden oefenaars bezocht en trok 
men ’s zondags naar andere kerken, om 
daar hun favoriete predikant te horen. Zo’n 
geliefde predikant bij velen was ds. L.h. 
wagenaar uit heeg. een man die boeiend 
kon preken en zijn gehoor kon meeslepen 
en natuurlijk behoorlijk orthodox. Geen 
wonder dat hij niet alleen in heeg, maar 
in de hele omgeving een bij velen geliefd 
predikant was. ds. wagenaar op zijn 

beurt was een bewonderaar en volgeling 
van abraham kuyper. in januari 1887 
besloot ds. wagenaar, samen met alle 
leden van de kerkenraad te gaan doleren. 
ongeveer drie kwart van de hervormde 
lidmaten volgde dit voorbeeld. Men wilde 
eigenlijk de hervormde kerk omzetten 
in een gereformeerde, maar dit ging niet 
door, omdat het gewone kerkvolk hier 
geen zeggenschap over had, er bleef niets 
anders over dan een eigen, gereformeerde 
kerk op te richten en dat gebeurde dus ook. 
in februari 1887 werd in de omgeving van 
Heeg een pamflet verspreid, geschreven 
door ds. wagenaar, waarin kerkenraden 
van de omliggende dorpen werden 
opgeroepen het ‘synodale juk van 1816 af 
te werpen’, zoals dat in het jargon van die 
dagen genoemd werd. 

de doleantie in Gaastmeer
de gebeurtenissen in heeg hebben 
een belangrijke rol gespeeld bij de 
ontwikkelingen in Gaastmeer. er was 
ook sprake van onderling overleg tussen 
Gaastmeerders en de dolerenden in heeg. 
als je bij voorbeeld als Gaastmeerder wilde 
deelnemen aan het avondmaal in heeg, 
moest je een ‘bewijs van goedkeuring’ 
laten zien dat ondertekend was door 
G.a. Geertsma, die ouderling was in de 
hervormde kerk van Gaastmeer. in maart 
1887 ging er in ons dorp een lijst rond, 
waarbij geïnventariseerd werd hoeveel 
dolerenden er hier waren. de tekst op deze 
lijst vermeldde o.a. dat de ondergetekende 

‘zijn schuld en jarenlange ontrouw op 
kerkelijk gebied belijdt en besluit om tot 
den kerkorde der vaderen terug te keren’. 

Met de kerkorde der vaderen werd bedoeld, 
de kerkorde die op de nationale synode 

van 1618/1619 was vastgesteld. deze 
‘verzamellijst’ werd ondertekend door 13 
lidmaten uit Gaastmeer: vier echtparen, 
twee vrouwen en drie mannen. 
kennelijk vond men dat er voldoende 
draagvlak was om verder te gaan, want in 
april wordt bij de hervormde kerkenraad 
een brief afgegeven, die ondertekend is 
door r.j. agema en s.P. sjaarda, maar 
mede namens meerdere kerkleden. 
rients agema is een timmerman van 
39 jaar, die sinds zijn trouwen met een 
Gaastmeerse een jaar of 15 geleden in 
Gaastmeer is komen wonen. sjoerd sjaarda 
is een in Gaastmeer geboren en getogen 
visser van 31 jaar. in de brief wordt de 
kerkenraad beschuldigd en vermaand met 
woorden als...

’...de kerkeraad van Gaastmeer CA, gewillig 
en kleinmoedig den nek blijft buigen onder 
‘t onwaardig juk en reglementen blijven 
erkennen, die de leervrijheid invoeren en 
de belijdenis verkrachten, alzoo komt gij 
Christus kroon te na, daarbij stoot gij de 
Broeders, die opkwamen voor zijn eere, 
voor het hoofd en steunt degene die het 
willen beroven en vervolgen, roepende, 
wij hebben in de kerk geen koning dan de 
Synode van Den Haag.’  

Grote woorden, beetje bombastisch, maar 
ook emotioneel geladen en meeslepend. 
typisch de stijl van ds. wagenaar. dit citaat 
maakt overigens wel duidelijk, waar het 
nu precies om gaat. de huidige kerkorde, 
met het hoogste gezag bij de algemene 
synode en de koning, laat leervrijheid toe, 
dus ook modernisme en vrijzinnigheid. en 
daar zijn de dolerenden onder het gewone 
kerkvolk, de kleine luiden zoals kuyper 
ze noemt, fel op tegen. die willen een 
duidelijk omschreven leergezag waar ieder 
zich aan te houden heeft en waar de eigen 
kerkenraad op toeziet en gezag over heeft. 
deze brief wordt gevolgd door een tweede, 
waarin aan de hand van bijbelteksten 
wordt betoogd, dat de kerkenraad fout zit. 
op beide brieven is waarschijnlijk niet door 
de kerkenraad van Gaastmeer gereageerd, 
want in augustus van dat jaar wordt een 
derde brief geschreven, ondertekend door 
negen dolerenden, waarin verzocht wordt 
om een onderhoud met de kerkenraad 
en wel binnen 14 dagen. ook op deze 
brief wordt niet gereageerd en dat is toch 
wel de slechtste reactie die je kunt geven, 
tenminste, als je er op uit bent om de 
spanning te verminderen en het onderling 
overleg gaande te houden. 
op 2 oktober ontvangt de kerkenraad een 
vierde brief van tien dolerenden, die we 
hieronder volledig weergeven:

de hervormde kerk en pastorie van Gaastmeer in 1935

Ook hier: 
oefenaars en 
’zoekers naar 
het ware...’
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de gereformeerde kerk van Gaastmeer 
gezien vanaf de Munkedyk.

de gereformeerde kerk van Gaastmeer rond 1950, gezien vanaf de Poel.

Zeer geachte Kerkeraad,
Wij hebben besproken om U nog eens enkele letteren te schrijven, wij doen 
dit nu als een laatste woord en nu wordt zoo gij nogmaals stilzwijgt, binnen 
de tijd van 14 dagen, door ons aangemerkt, dat gij ……. betoont, om niet 
het Synodale juk te willen afwerpen, daar het ons een zaak is van zeer groot, 
groot gewigt, kunnen wij het niet na laten, om ware het mogelijk, de God 
van alle genade geve het U te bewegen om met ons, koning Jezus, alleen in 
onze kerk, in alles te erkennen, als het hoofd der zelve. Men moet Gode meer 
gehoorzamen dan de menschen, staat er geschreven. 
Zeer geachte! Met nadruk Zeer geachte opzieners! Wij bidden U, als of God 
door ons bade(???, laat ons allen te zamen met God verzoenen, dat er in 
dezen ……. den tijd, bij ons allen, een ootmoedig)gebed moge zijn, om in de 
naam van Jezus onzen God dringend af te smeeken wat wij hebben te doen. 
Wij staan allen schuldig aan de treurige toestand onzer kerk, ook laat ons dan 
ook te zamen ons opmaken om dezelfde herstel te bevorderen  en daar kunnen 
wij geen andere weg voor vinden, dan weder terug naar de Oude paden. 
Wij wenschen niets meer dan dat de Kerkelijke tucht naar de regel van Gods 
woord wordt gehandhaafd, dus niet in strijd met het Woord, al wat daar 
mee in strijd is, is voor zeker geen zegen op beloofd en dit niet te vergeten 
een zuivere prediking des woords, wordt ook zeer door ons verlangd, opdat 
mildelijk daar door Gods rijk moge worden Uitgebreid.
Wij nodigen U ook met ons uit en zie eens goed na, het Formulier der 
bevestiging der Ouderlingen en bezie eens wat gij bij die gelegenheid beloofd 
hebt te zullen doen en zie dan ook eens onze geloofsbelijdenis na, bovenal 
Art. 27, 28 en lees dan ook eens ernstig na die 2 geboden die alhier in het 
Oude Testament staan, wat daar in gebeden wordt, omtrent de handelingen 
des kerkeraad en de Here onze God schenke zijnen Geest der Overtuiging 
en ontdekkingen over ons allen, opdat mogt het met zijnen raad bestaan, wij 
allen tezamen broeders mogen blijven in de kerk van Christus, dat is onze 
wensch van harte.

Namens ondergetekenden:
IJ. W Tijsma

Sj. P. Sjaarda
W. T. Elzinga

B. R. Schotanus
A. S. Eisma

P. IJ. Schilstra
J. R. Werkman

P. A. van der Goot
W. H. Kuiper
R. J. Agema

op deze brief wordt uiteindelijk door de 
kerkenraad gereageerd, maar dan wel 
op een arrogante en bazige wijze. de 
ondertekenaars wordt verweten dat ze 
kerkdiensten en zelfs het avondmaal bij 
dolerende predikanten hebben bijgewoond 
en ze krijgen de tijd tot 20 oktober om 
hiervan spijt te betuigen en terug te keren. 
Zo niet, dat gaat de kerkenraad ervan uit, 
dat ze zijn uitgeschreven als lidmaat van 
de ned. herv. kerk. niks geen overleg, 
slikken of stikken, dus. elk van de 
ondergetekende dolerende krijgt van deze 
brief een exemplaar thuis bezorgd.
Maar het ondertekenen van deze brief door 
de leden van de kerkenraad gaat niet zonder 
problemen. ouderling G.a. Geertsma 
weigert deze brief te tekenen. en ouderling 
Geertsma is niet zomaar iemand. hij is de 
man die het initiatief genomen heeft voor 
de begrafenisvereniging ‘eendracht’ en 
hij is lid van het schoolbestuur van de pas 
opgerichte christelijke school. een zeer 
gezien en geacht dorpsgenoot, die door de 
gemeente wymbritseradeel aangesteld is 
als wijkoudste. 
op dit schrijven van de kerkenraad 
reageren de dolerenden door het opstellen 
van een open brief (door ds. wagenaar) die 
ze laten drukken en verspreiden onder alle 
hervormden van Gaastmeer. in deze brief 
geven ze aan, dat ze als lidmaten van de 
hervormde kerk nieuwe ambtsdragers gaan 
kiezen en wel op 14 oktober in de schuur 
van boer tie tysma in klein Gaastmeer. 
Ze nodigen alle mannelijke hervormde 
lidmaten die de drie formulieren van 
enigheid kunnen ondertekenen uit, hier 
aanwezig te zijn en aan deze verkiezing 
deel te nemen (vrouwen hebben in deze tijd 
in de kerk geen kiesrecht). op die bewuste 
avond zijn zo’n 60 personen aanwezig, 
waaronder 12 mannelijke lidmaten. 
ds. wagenaar, die er ook is, houdt eerst een 
preek en daarna volgen de verkiezingen. 
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Men kiest eerst één ouderling, want de 
aanwezige G.a. Geertsma is al ouderling 
en hoeft dus niet meer gekozen te worden. 
schipper w.t. elzinga wordt gekozen. hij 
is zelf niet aanwezig, maar meldt de andere 
dag schriftelijke, dat hij de benoeming 
aanneemt. daarna worden twee diakenen 
gekozen: s.P. sjaarda en a.s. eisma. Met 
deze verkiezingen is het ontstaan van de 
Gereformeerde kerk van Gaastmeer een 
feit. die avond wordt ook een antwoord 
op de laatste brief van de hervormde 
kerkenraad, met het ultimatum van 20 
oktober, op papier gezet. het is een reactie 
vol verwijten, waarbij de dolerenden 
aangeven dat niet zij de ware kerk verlaten 
hebben, maar de zittende kerkenraadsleden 
van de hervormden.
op 20 oktober vergadert de hervormde 
kerkenraad. en tijdens deze vergadering 
wordt besloten de tien dolerenden uit te 
schrijven uit het lidmatenboek van de kerk. 
op deze vergadering wordt ook besloten 
om ouderling Geertsma aan te klagen bij 
de klassikale vergadering van sneek. dit 
wordt een heel gedoe, met terugverwijzen 
en uiteindelijk een veroordeling in april 
1888 door de Provinciale synode, waarbij 
Geertsma vervallen verklaard wordt 
uit zijn ambt en hij zijn lidmaatschap 
van de hervormde kerk verliest. het is 
eigenlijk een achterhoede gevecht zonder 
veel consequenties, maar het wordt de 
kerkenraad niet in dank afgenomen deze 
afgemeten geachte dorpsgenoot zo te 
vervolgen. ook andere hervormde leden, 
zoals j. Ykema, a.P. wiersma en C.r.  
buma worden geroyeerd als 
stemgerechtigde lidmaten van de 
hervormde kerk, maar bij dezen was het 
argument, dat ze weigerden de kerkelijke 
financiële verplichtingen te voldoen. 
kennelijk waren ze al actief in de 
gereformeerde kerk en hadden ze zich niet 
uit de hervormde kerk laten uitschrijven. 

de Gereformeerde Kerk 
van Gaastmeer
daar stonden ze dan, op eigen benen, 
maar zonder enige bezittingen en met geen 
cent op zak. wel met ondersteuning van 
dolerenden uit de omgeving, eigenlijk uit 
het hele land en met de nodige werklust 
en eensgezindheid. Maar men moest een 
heel aantal moeilijkheden overwinnen. 
om te beginnen al, kon de gereformeerde 

kerk geen bankrekening afsluiten, omdat 
ze geen koninklijke goedkeuring kon 
krijgen. hiervoor in de plaats richtte 
men, al in november 1887, de vereniging 
´de kerkelijke kas´ op, die in december 
koninklijk werd goedgekeurd. van deze 
vereniging werden direct al 17 personen lid, 
die elk een renteloos voorschot gaven. Uit 
collecten, giften, voorschotten en leningen 
probeerde men de eindjes aan elkaar te 
knopen, wat overigens heel aardig lukte, al 
was de financiële situatie nooit rooskleurig. 
voor de zondagse kerkdiensten gebruikte 
men in het begin de schuur van boer tysma 
in klein Gaastmeer, maar al spoedig 
kon men in koudum een tweedehands 
houten lokaal aanschaffen, dat in Klein 
Gaastmeer werd opgebouwd en al op 20 
januari 1888 officieel in gebruik genomen 
kon worden. volgens eigen zeggen een 
onooglijk gebouwtje van buiten, maar van 
binnen recht gezellig en heel functioneel. 
het heeft enkele jaren dienst gedaan als 
kerk en verenigingslokaal. Maar men 
wilde natuurlijk een echte, een stenen kerk 
met een toren en een orgel. dat kwam er 
ook: in 1892 op een door boer Ykema ter 
beschikking gesteld stukje grond, achter 
het huidige pand Munkedyk 10. Meester-
timerman a.P. wiersma, diaken in de eigen 
kerk, bouwde het voor f 1603,33. een lief, 
klein kerkje met een piepklein torentje en 
een mooi pijporgeltje (thans afgebroken; 
het orgeltje staat nog in een kerk in edam). 
het werd op 5 juni 1892 in gebruik 
genomen. bovendien werd in 1891 een 
mooie, grote pastorie gekocht, het huidige 
pand j.j. hofstrjitte 3. voor al die grote 
uitgaven was van tijd tot tijd wel een extra 
gift of een renteloos voorschot nodig, maar 
die kwamen er ook en er werd ook wel geld 
geleend. 
het benoemen van een predikant leverde 
uiteraard ook de nodige problemen op. 
daar was in de beginjaren te weinig geld 
voor beschikbaar en er waren trouwens 
ook nauwelijks gereformeerde predikanten 
te vinden. de predikantenopleiding aan 
de vU kon de vraag bij lange niet aan en 
de beschikbare kandidaten kozen toch 
liever voor een wat grotere gemeente. in 
Gaastmeer preekten wel gastpredikanten, 
maar vaak ook moest men zich behelpen 
met preeklezen, meestal door broeder 
sjaarda. Maar in december 1888 wordt de 
oefenaar jelle runia, een dag nadat hij het 
oefenaarsexamen in heeg heeft afgelegd 
en gehaald, benoemd om eenmaal in de 
drie weken een oefening in de kerk te 
houden en elke week catechisatie te geven 
aan de jeugd. runia blijft tot juli 1889 
en daarna probeert men een predikant te 
benoemen, samen met oudega of heeg. 

na verschillende pogingen en afzeggingen 
richtte men zich niet meer op een predikant, 
maar op een oefenaar en men slaagde er 
in de godsdienstleraar h.w. henschen 
uit delfstrahuizen als vaste oefenaar te 
benoemen. in april 1891 kwam hij, samen 
met zijn vrouw, naar Gaastmeer en ze 
zouden hier vijf jaar blijven. 

Godsdienstleraar Hendrik Willem Henschen, 
de eerste voorganger van de gereformeerde 
kerk in Gaastmeer.

Maar de gemeente wilde toch het liefst een 
eigen, echte dominee, dus na het vertrek 
van henschen deed men weer moeite een 
predikant te benoemen. en in mei van 1898 
zag het er niet ongunstig uit. Men had een 
beroep gedaan op kandidaat h. de Lange 
en die had geschreven, dat hij het beroep 
in ernstige overweging nam. Maar na enige 
tijd aarzelde hij nog en toen staken de
kerkenraad en het bestuur van ‘de 
kerkelijke kas’ de koppen bij elkaar 
om te bekijken, of ze iets konden doen 
om hem over de streep te trekken. Men 
bood nog enkele financiële voordelen en 
ook om de tuin van de pastorie in orde te 
maken, voor de eerste keer dan wel, daarna 
moest dominee het zelf doen. en ja hoor, 
in juni 1892 kwam het bericht, dat hij de 
benoeming aannam. het is te begrijpen dat 
de kerkleden hun geluk niet op konden: 
een eigen gemeente, eigen ambtsdragers, 
een eigen kerkgebouw een eigen pastorie 
en nu ook nog een eigen predikant. de 
Gereformeerde kerk van Gaastmeer was 
compleet.

Op eigen 
benen en geen 
cent op zak...
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Terugblik
er zijn nogal wat mensen in Gaastmeer die 
helemaal niet graag terugkijken op deze 
periode in de geschiedenis van ons dorp. 

het was een tijd van het benadrukken van 
tegenstellingen, van elkaar dwars zitten 
soms. de dolerenden die zo precies wisten 
hoe God het wilde en de hervormden met 
hun arrogante houding, die het nog beter 
dachten te weten. er zijn verhalen bekend 
van huurders die uit hun huis gezet zijn 
omdat de huisbaas van de andere kerk was 
en van arbeiders die alleen een aanstelling 
konden krijgen als ze van kerk veranderden. 
de samenstelling van het bestuur van de 
christelijke school speelde hierbij ook een 
grote rol. die school was gestart op 1 april 
1887, middenin het doleantieproces. van de 
vijf zittende bestuursleden bleef alleen de 
voorzitter, ds. h. de jong, hervormd. ook 
het schoolhoofd werd gereformeerd en 
toen men later besloot om, bij een vacature 
in het bestuur, alleen iemand te benoemen 
van dezelfde kerk als zijn voorganger, was 
de maat bij veel hervormden vol en werd er 
een hervormde school opgericht. dat waren 
strubbelingen in de beginjaren. naarmate 
de tijd vorderde, sleten de scherpe kantjes 
er vanaf. bij het weer tot elkaar komen, 
speelde de situatie rond de beide scholen 
ook weer een grote rol. 

in 1934 vond men elkaar weer en gingen de 
gereformeerde en hervormde school samen 
in een nieuwe christelijke school. de eerste 
scholenfusie van deze soort in friesland. in 
1976 vormden beide kerken een federatie 
met één kerkenraad, één predikant en 
na 17 juni 1990 één kerkgebouw. de 
Gereformeerde kerk is verkocht aan 
Gerlof Postma op 13 december 1990. en 
in 2004, met de komst van de Prot. kerken 
in nederland (Pkn) verdween het verschil 
tussen gereformeerden en hervormden 
helemaal. nog even en we weten niet meer 
van welke kerk we afkomen. 

Wurkgroep Oer de Gaastmar, 
novimber 2021
Bronnen: 
•	 Foeke Cnossen, Doleantie yn De Gaastmar 

(beperkt verspreide tekst met veel verwijzingen)
•	 Archief Protestantske Gemeente  

De Gaastmar
•	 Fotoarchief van de Wurkgroep Oer De Gaastmar

dwarsliggers 
& betweters

1934 uniek:
één school!

de PasTOr 
sCHrijfT…

Misschien heeft u ze ook 
gezien in de Pieltsjerke, de 
40 prachtige foto’s die daar 
vanaf kerstavond tot begin 
januari uitgestald waren en 
nu op de voorkant van de 
Praatmar te bewonderen zijn. 

De kerk is altijd open en velen maakten 
van de gelegenheid gebruik door op 
een zelf gekozen moment eens even 
rustig rond te kijken of er ook mensen 
te herkennen waren. Dat viel nog niet 
mee, hoorden we vaak en dat was ook 
te zien aan de ingevulde formulieren. 

Voor wie in Gaastmeer was opgegroeid 
was het misschien makkelijker omdat 
zij dorpsgenoten nog herkenden van 
vroeger. Soms dacht je als betrekkelijk 
nieuwe Gaastmeerder bepaalde 
gelaatstrekken op een oude zwart-wit 
foto te herkennen, zou hij of zij de pake 
of beppe zijn van …..?

Tijdens drie momenten in de 
kersttijd was de kerk ook verwarmd 
en was er binnen de geldende 
coronamaatregelen de gelegenheid 
om een kopje ko%e te drinken en 
“elkaar uit te horen.” Er werden slinkse 
vragen gesteld om er achter te komen 
wie op bepaalde foto’s stonden en 
deze ontmoetingen leverde ook leuke 
gesprekken op over vroeger en nu. 

Wie is wie – wie ben jij? 
Een foto geeft een eerste indruk, maar 
meer is het niet. Om te ontdekken wie 
iemand werkelijk is en wat hem of haar 
drijft of bezighoudt, moet je vragen 
stellen. Wat mijn eigen foto betreft, 
ik voel me een beetje trots dat ik ook 
nog een keer vergroot en volledig “in 
uniform” zichtbaar ben. En ik kan u 
inderdaad vertellen dat ik jarenlang 
graag “verpleegster” wilde worden. 
Dat is er niet van gekomen en of ik dat 
jammer vind of niet, dat kunt u niet 
aan de foto zien, daar kunt u alleen 
tijdens een gesprekje meer over te 
weten komen.

Met elkaar in gesprek gaan is 
gezellig en leuk maar ook belangrijk 
onder bepaalde omstandigheden, 
dat merken we in deze coronatijd 
meer dan ooit. Als we oprecht 
geïnteresseerd zijn in elkaar en de 
ander vragen blijven stellen, zodat we 
beter gaan begrijpen waarom iemand 
bepaalde keuzes maakt, dan helpt 
ons dat allemaal verder en komen we 
samen als dorpsgemeenschap door 
deze voor velen zware tijd heen. 

Folle lok en Seine foar 2022!

Met vriendelijke groeten,
pastor Ludwine Andel-van Hoeven

ludwinevanhoeven@gmail.com
T. 06-41833319
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1. Brecht Dantuma-Visser
2. Riny Visser 
3. Attie Bak 
4. Cees van Mourik
5. Ludwine Andel-van Hoeven
6. Willem Wendelaar Bonga
7. Sjoukje Zeilstra
8. Feike Hoogterp
9. Ton Brundel
10. Liesbeth van Griensven
11. Tryntsje Hoogterp-Smitstra
12. Maurits Dantuma
13. Hetty Brundel
14. Ineke Feenstra
15. Ekie Wendelaar Bonga-van der Wal
16. Rinze Zeilstra
17. Sjoukje Iedema
18. Uilkje Wildschut
19. Anneke van Mourik-van Herk
20. Coos de Bruijn 
21. Lútsen Renema
22. Pie Zeilstra-Deinum
23. Yme Jansen 
24. Hiltsje Westra
25. Nynke Reitsma
26. Jantsje Jansen-Kuipers
27. Harm Jelle Zeilstra
28. Tsjikke Leenstra-Walinga
29. Jenneke van den  Bogert 
30. Jelte Zeilstra
31. Wiebs Leenstra
32. Piet Visser 
33. Nynke Zeilstra
34. Barbera Kersbergen
35. Rommy Zeilstra
36. Dieuwke Visser-van der Meer
37. Betty Wiegersma
38. Adrie Hietkamp-Osinga
39. Klaas Iedema
40. Matthijs Westra
Fijn dat jullie allemaal meededen!

Beelden uit het verleden.
Naar aanleiding van het geboorteverhaal van Jezus 
werd er rond Kerst en oud & nieuw een foto-expositie 
gehouden in de prachtig versierde  Pieltsjerke van 
onze eigen eerste baby- of jeugdbeelden. Er waren 
precies 40 inzendingen en toen kon er geraden 
worden naar wie er zo vertederend op al die beelden 
stond. Dat bracht veel gezellige momenten in de 
donkere dagen rond het einde van het jaar!

wie is wie?

Tijdens de expositie kon 
je een namenlijst invullen: 
raden naar ’wie is wie?’ en dat 
viel niet mee! 
Tien formulieren werden 
ingeleverd.

En de winnaar is...
Fam. Iedema (Sjoukje)
met 30 van de 40 goed!
Gefeliciteerd!

En natuurlijk is er een kleine 
attentie voor de nummers 1, 
2 en 3!
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Aangenaam kennis te maken! Wij zijn Jansma Drachten BV. Een modern allround aannemersbedrijf uit Drachten. 
 gaan n dra  an de gemeen e S d e - r l n de ade aan de r e n de ade en e ger  

vervangen aan de Pieldyk. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de aanstaande werkzaamheden 
aan de ade an de r e en de eld  e Gaa meer   lee  nder andere er de n d an e  r e  
de planning en welke hinder u kunt verwachten.

Nieuwsbrief
Gaastmeer1

ade r e
De kade aan de Hofstrjitte is aan vervanging toe. De kade is ‘lek’  het keert de grond 
onvoldoende. Hierdoor verzakt er regelmatig straatwerk direct achter de kade. De 
oude kadeconstructie slopen we gedeeltelijk om plaats te maken voor de nieuwe 
kade. De nieuwe kade komt op exact dezelfde plek als de bestaande kade. De nieuwe 
kade bestaat uit een stalen damwand met een zogenaamd betonnen voorhangschort 
waarop het nieuwe metselwerk is geplaatst. In onderstaande tekening is een doorsnede 
gegeven van de kade.

er aam eden r e 
De werkzaamheden vinden zo veel mogelijk plaats vanaf het water. et uitzondering 
van het uitnemen van de straatstenen en het ontgraven van de kade, dit zal vanaf de 
Hofstrjitte plaats vinden. Vanaf het water worden de stalen damwanden trillingsvrij 
drukken, dus niet trillen  in de grond aangebracht. Het betonnen voorhangschort en 

het metselwerk maken we vooraf in onze fabriek. Dit hoeven we dus niet op locatie 
meer te maken. Deze prefab elementen worden over het water aangevoerd en vanaf 
het water aan de stalen damwand ‘gehangen’. De kade krijgt dus hetzelfde uiterlijk 
als nu het geval is. Het verschil is dat deze constructie vele malen sterker is. Wanneer 
het straatwerk is aangebracht zijn de werkzaamheden aan de kade van de Hofstrjitte 
gereed. et het vervangen van de kade aan de Hofstrjitte wordt ook de trailerhelling 
vervangen. De positie van de trailerhelling blij  ongewijzigd.

Impressie van het betonschort grijs  
welke leunt op de stalen damwand 
bruin . p het betonschort  is het 

nieuwe metselwerk geplaatst wit 
gestreept .

mle d ng r e
m de bestaande kade 

te vervangen zal de 
Hofstrjitte gedeeltelijk 
afgesloten worden. r blij  
enkel een strook van de 
Hofstrjitte beschikbaar 
voor ets- en voetgangers. 
Het autoverkeer wordt 
omgeleid. De omleiding 
gaat via de Hofstrjitte over 
de tijdelijke ontsluitingsweg 
naar de Turfdyk en vice 
versa.

Legenda

omleidingsroute

afgesloten voor  
autoverkeer
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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 
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 maart 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 brie#e aan: Pie Zeilstra, Wieldyk 9,  

8611 JK  Gaastmeer

Vermeld hierbij:
t� Uw naam, adres en telefoonnummer of 

emailadres 
t� Het aantal exemplaren van het boek  

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

 
Graag spoedig doorgeven, maar in elk geval 
voor maart 2022. Bij voorbaat hartelijk dank,

Wurkgroep ’Oer De Gaastmar’.
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sKOallenijs
GrOeP 6/7

We hebben afgelopen 
tijd hard gewerkt in de 
klas. Over het thema 
beroepen hebben jullie 
de vorige keer al van 
alles kunnen lezen bij het 
nieuws uit groep 5. 

We werken nu aan het 
thema Sinterklaas en 
daarnaast duiken we 
ook in de geschiedenis: 
De tijd van de burgers en 
stoommachines (1800-1900). 
We werkten in groepjes en 
maakten posters over een 
onderdeel van die tijd. 
Deze moesten ze ook 
presenteren voor de klas. 
(zie foto’s) In de stukjes die de 
kinderen geschreven hebben 
is te lezen wat we gedaan 
hebben afgelopen tijd.

Groeten van Walter, Jelle, Hilbrand, 
Wessel, Ygram, Welmoed, Kirsten, Aiso 
Pierius, Tiemen, Vayinda, Nelly, Wâte, 
Doutzen, Evert, Christa, Steven, Anke, 
Michiel, Jette, Lisanne, Devan, juf 
Margriet en juf Barbara

Sinterklaasfeest, surprises 
en schoen zetten op school.

We gingen huisjes maken voor op 
de ramen. Iedereen heeft een eigen 
huisje gemaakt.
We gingen met raamstiften op het 
raam tekenen en juf had nog stickers 
van Sint en piet.
Die mochten er ook op. We gingen 
ook lootjes trekken voor de 
surprises. Surprises zijn 
Dan knutsel je iets voor een ander. 
En je koopt cadeautjes voor "5,- Je 
mag je eigen verlanglijstje maken. 
Je moet wel iets onder de "5,-erop 
zetten. Op 3 December vieren we dit 
feest �
We hebben ook  schoen gezet op 
school. Dat was op een donderdag. 
Die vrijdags zat er een Sleutelhanger 
en pepernoten in onze schoen. 
En op het lesplein lag een luier 
van baby Piet met poep er in 
gadverdarrie. Nu zijn we bezig met 
de surprise. En je mag niet zeggen 
wie je hebt want dan blijft het een 
verassing. Op vrijdag 3 december 
brengt iedereen zijn surprise op 
school.
En dan gaat iemand een surprises 
pakken als jou naam er op staat is 
die voor jou. Dan mag je hem open 
maken. 

Anke en Christa 

Klassenvertegenwoordigers
We hebben er 1 keer vergaderd. 
Met  Jurre, Bram, Minke, Jelle-minne 
en meester Sybolt. Toen hebben we 
het over thematisch werken, pauzes, 
Engelse les en rekenen gehad.
Wat is een leerlingpanel?
Meester Sybolt vroeg toen dat we nog 
opmerkingen hadden uit de klas of 
groep. Daarna hadden we het over 
thematisch werken gehad en  wat we 
van het thematisch werken vonden. 
Toen hadden we het over de pauzes en 
wat er nog op het schoolplein ontbrak. 
En Engelse les hadden we het ook 
over hoe we het vonden en wat er leuk 
aan de nieuwe methode van Engels 
vonden. Van rekenen hadden we ook 
net een nieuwe methode en daar over 
overlegden we ook. 

Doutzen en Ygram

Sint-Maarten
11 november was het weer Sint-Maarten.
Wij mochten weer knutselen aan een lampion dit jaar hebben een monster 
gemaakt. Dominee Edna Zwerver vertelde een mooi Sint-Maarten verhaal. Dat was 
heel interessant. Ze vertelde dat de vader van Sint-Maarten wou dat Sint-Maarten 
ook in het Romeinse leger ging maar Sint-Maarten wou dat niet. Hij kreeg wel 
een rode mantel hij ging naar de stad en zag een bedelaar hij gaf de helft van 
zijn mantel aan de bedelaar. In Gaastmeer lopen ze ook Sint-Maarten maar daar 
halen ze geld op voor het goede doel dit jaar hebben ze 1200 euro verdiend maar 
ze krijgen ook altijd wat snoepjes. Dit jaar hebben er ook een paar kinderen uit 
Oudega mee gedaan.

Groetjes Vayinda en Jette
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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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♥ Kerstkaart ♥
Op 23 november en 24 november 
hebben wij een kerst kaart gemaakt 
voor de kinderen die nu in het 
opvangcentrum in Heeg zitten.  

We hopen dat ze er blijer van worden. 
Iedereen van onze klas had een 
lief berichtje op de kaart voor de 
vluchtelingen in Heeg. 

De kaart ging de hele klas door. Het 
was leuk om een berichtje erop te 
zetten, er stonden leuke berichten op 
de kaart. De kaart had allemaal smileys 
er op. De kinderen in Heeg zijn er vast 
blij mee!

Van Kirsten,  Wessel en Tiemen

Technolab
 Hoi ik ben Michiel Osinga en zit in 
groep 7. Ik doe technolab op school 
Oudega swf en daar komen ook 
kinderen uit Woudsend.

Ik zit daar om anders te leren ik doe 
dan meer met me handen en we doen 
leuke dingen zo als een bootje maken 
een bibberbeestje en kleurplaten tot 
leven maken en nog veel meer.

Ik vind het leuk omdat we dingen 
maken en we doen het met andere 
kinderen en in groepjes.
Michiel

Thema stoommachine en de burgers!
Het thema gaat over de tijd van de 
burgers een stoommachine.
De Arend is de eerste stoomtrein van 
Nederland. Hij kwam uit in 1839.

Weetjes: 
De negentiende eeuw noemen ze 
ook wel de tijd van de burgers en de 
stoommachines.
Kinderarbeid: De kinderen kunnen 
niet naar school omdat ouders dit niet 
voor hun kinderen kunnen betalen. De 
mensen die werk geven aan andere 
mensen willen graag dat kinderen 
voor hun komen werken omdat ze hun 
minder hoeven te betalen. De meeste 
mensen uit deze tijd verdienen te 
weinig geld om een woning te betalen. 
Daardoor woonden de mensen vaak 
op een zolder. De ramen konden nooit 
open omdat de buitenlucht te vies is. 
In een kelder woning is het heel klein. 
Mensen woonden met soms wel 15 
mensen in een kelderwoning en de 
mensen sliepen vaak in een bedstede. 
De kinderen sliepen bij hun ouders. 
Buiten is een privaat. Dat is een ton 
met een deksel erop. In de deksel zit 
een gat en daar poepen en plassen de 
mensen op.

Geschreven door Jelle Harmen 
Scholten en Walter Hendrik Woudstra

Sint - Maarten
Hallo. 
Elf november was het weer Sint 
Maarten.  Dominee Edna Zwerver was 
langs geweest en we hebben veel 
geleerd. 

Maarten was een kleine jongen. Hij 
kreeg voor zijn verjaardag een mantel 
want hij moest van zijn vader in het 
leger waar zijn vader ook bij werkte. 
Zelf wilde hij het niet maar het moest. 
De poort van het kasteel die ging  
5 uur dicht als die dan te laat was dan 
moesten ze maar ergens in het bos 
slapen op een dag ging hij naar het 
kasteel op zijn paard toen zag hij een 
man die daar alleen zat hij snijden een 
stuk van zijn mantel en gaf hem toen 
ging hij weer naar het kasteel en hij 
was nog op tijd. 

Wij hebben leuke lampions gemaakt 
wij hebben monsters gemaakt met 
leuke ogen. 

In Gaastmeer hebben ze 1200 euro 
opgehaald voor de Wereldkinderen 
en ook heel veel snoep en in Oudega 
hebben we ook heel veel snoep 
gehaald tuurlijk hebben we ook goed 
en leuk gezongen.
                  Groetjes Welmoed en Nelly 

Technolab 
Ik heet Evert en ik zit in groep 7. En 
ik zit op Technolab met mijn broers 
Oane Pieter en Michiel. 
We doen daar leuke dingen. Zo als 
een zeilboot maken of insektenhotel 
of kaas van alles.

We zijn ook 1 keer met de taxi naar 
Sneek geweest. En daar hadden 
we #etsband geplakt en #etslicht 
gemaakt. En het is heel leuk om daar 
dingen te leren en maken.
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Sinterklaas
Donderdag 25 november hebben 
we ons schoen gezet. Vrijdag zat er 
een sleutelhanger in en een zakje 
pepernoten. Op het podium van het 
lesplein lag een pamper met poep 
van baby Piet en er lag een gedicht bij. 
Vrijdag 3 december komt Sinterklaas 
aan bij de haven met de pieten en dan 
gaan we een liedje zingen. En elke klas 
maakt een kaart en als hij die open 
doet dan zingen wij een liedje. Vanaf 
groep 5 maakt ieder kind een surprise 
voor iemand anders. En je mag vijf 
euro besteden aan cadeautjes. En dan 
zwaaien  we Sinterklaas uit. We gaan er 
een leuke dag van maken.
Geschreven door Steven Boschma en  
Aiso Pierius Watze Hoekstra.

nieUws UiT

GrOeP 8   
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Wat hadden we nog een prachtige decembermaand. Gelukkig kon de 
Sint met zijn Pieten gewoon aanmeren in de haven en ook mochten 

we in de school het kerstfeest vieren met alle groepen!
In groep 8 werden de afgelopen tijd al veel verschillende dingen gedaan. 
Natuurlijk de gewone vakken, zoals rekenen en taal, maar er waren ook 
uitjes en andere hoogtepunten. De kinderen uit groep 8 schrijven hier over!  

Groeten van juf Regina

Sinterklaas
Sinterklaas kwam aan in de 
haven. Toen gingen we weer naar 
school en kregen we heel veel 
pepernoten.  Toen we aan waren 
gekomen op school gingen de 
pieten en Sinterklaas hun cadeaus 
ook uitpakken (die hadden wij in 
de haven gegeven). Sinterklaas 
kreeg muziekkaarten en de 
pieten kregen konijnendrolletjes. 
Toen gingen we naar de klas om 
de surprises uit te pakken. Als 
je een 1 of een 6 had, mocht je 
er één pakken. Omdat Janniek 
in quarantaine zat gingen 
we videobellen met haar. 
Ondertussen gingen we alle 
surprises openmaken. Tussendoor 
hadden we ook nog pauze, na 
de pauze gingen we weer verder. 
En toen kwam Sinterklaas met 
zijn pieten bij ons in de klas. 

Iedereen wou de pepernoten 
en schuimpjes en snoepjes. De 
laatste twee surprises werden 
tegelijkertijd opengemaakt. We 
hadden na de surprises ook nog 
het pepernotenspel gedaan, dat 
is een soort van ganzenbord maar 
dan met pepernoten die kon je 
verdienen maar ook kwijtraken. 
En als je precies in het midden 
was, kreeg je de pot. Dat zijn heel 
veel pepernoten. In de tweede 
pauze ging een piet ook mee 
volleyballen met de meiden. En 
Sinterklaas stond er ook bij.                        

  Sterre en Janniek

Aeres
Woensdag 24 november gingen 
we met bijna de hele klas naar 
het AERES (voormalig Nordwin). 
Sieta en Anna #etsten mee We 
kwamen daar en de rector heette 
ons welkom.
En toen gingen we allemaal 
dingen doen zoals: voeding, 
biologie enz.
We kregen ook een rondleiding.
Het was een school met veel 
verdiepingen
Bijna al de leraren waren Frysk.
We hebben ook nog proe&es 
gedaan en dan kwam er een 
woord uit bijvoorbeeld bros en 
die kreeg je dan en in de pauze 
kregen we ook wat lekkers.

Groeten van Rink en Hannah

Nationaal schoolontbijt
Hoi wij zijn Jurrian Jellema 
en Oane Pieter Osinga, wij 
schrijven een stuk over het 
nationale schoolontbijt 2021. 

Het begon op vrijdag 5 november. 
Toen we naar binnen gingen 
stond er overal ontbijt in groepjes 
en toen gingen we lekker eten en 
we hadden alles op gegeten, want 
iedereen had enorme trek. Een 
goed ontbijt is belangrijk want het 
geeft je energie voor de rest van 
de dag en het is gewoon lekker. 
Met zijn allen ontbijten is gezellig 
en leuk vooral met je vrienden en 
vriendinnen.
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Voorleeswedstrijd 
Eerst moesten we voor de klas 
voorlezen en toen iedereen was 
geweest gingen we stemmen en 
de meeste stemmen waren voor 
mij dus ik was eerste van de klas 
en ik was door om voor de school 
voor te lezen.
Ik las voor uit Harry Potter en de 
steen der wijzen.
Famke de Haas las voor uit De 
regels van Floor. Doutzen las voor 

uit Verliefd op de verkeerde. 
Famke de Haas was 3e geworden 
van de hele school, Doutzen 
Renema was 2e geworden van 
de hele school en ik, Femke 
Scholten, was eerste geworden 
van de hele school. Ik mag in 
Januari of Februari voorlezen in de 
bilbiotheek van Sneek, dat is de 
regionale wedstrijd. Ik hoop dat ik 
dan ook eerste wordt.

Groetjes Femke Scholten.

Woudagemaal
Vrijdag 12 november stapten 
we om half negen in de auto 
richting Lemmer.

Toen we aankwamen moesten 
we onze jassen op hangen 
en onze tassen op een bult 
leggen, toen was er een man 
en die vertelde ons over de 
geschiedenis van het gemaal. 
Toen dat klaar was gingen we 
een #lm kijken. Die was wel 
grappig gemaakt. 
De #lm was afgelopen 
en we gingen in het 
bezoekerscentrum, dat was 
leuk, er waren spelletjes, zoals 
een VR bril en een tafel over 
Nederland met puzzelstukjes. 
Toen liepen we naar buiten 
over een lange grote brug en 
we zagen over het IJsselmeer, 
we liepen een trappertje af 
en zagen we een hele grote 
schoorsteen, de man vertelde 
dat eer een keertje een 
blikseminslag was gebeurd. 
Toen gingen we gingen eerst bij 
de vier stoommachines kijken, 
ze zeiden dat er maar 2 gebruikt 
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worden en dat het heel heet als 
ze aan staan, Daar na gingen 
we in het Woudagemaal, daar 
was een kelderachtig iets. Met 
buizen en een stoomtank, het 
echode heel erg dus we zongen 
een Sint-Maarten lied, dat klonk 
heel grappig. We hebben ook 
heel veel foto’s gemaakt. 

Het was ook super gezellig in 
de auto met de ramen open en 
heel hard muziek op bij Emiel in 
de auto met Sterre Evelien Amy 
en Oane-Pieter, we hadden wel 
echt de feestauto!                                        

Van Amy en Evelien

We hadden in september een 
catwalk met de hele school. 
Iedereen nam een shirt of broek 
mee om te versieren. 
Er stonden allemaal bakken met 
versierspul op het lesplein. We 
gingen het versieren met verf, 
stickers enzovoort. We mochten 
alleen of in tweetallen over de 
catwalk en een leuk muziekje uit 
kiezen. Die donderdag was het 

eindelijk zover. De joopykjes 
mochten als eerst over de 
catwalk staan te shinen. 
De volgende dag mocht de rest 
van de school ook staan shinen 
over de catwalk. Eerst groep 
1/2 toen groep 3/4 enzovoort.  
Groep 6/7  en groep 8 mochten 
zichzelf aankondigen met een 
leuk verhaaltje. 

Sybo en Ymkje

Catwalk

Kinderboekenweek 

beroepen
Met de Kinderboekenweek 
zijn we naar veel bedrijven of 
dergelijke geweest. We zijn bij 
Hoekstra geweest. We kregen 
eerst wat lekkers met een 
PowerPoint. Toen kregen we een 
rondleiding en Kasper liet ons de 
de motor van de vrachtwagen 
zien. Toen daarna mochten we 

zelf in de vrachtwagen rijden wel 
even wennen maar het ging wel 
snel. Ook zijn we bij RVS De Haas 
en mochten zelf een pennenbakje 
lassen! Die gebruiken veel van de 
kinderen nu op school. Ook waren 
we op de boerderij van Almar en 
Jeanette en mochten een klein 
dood kal&e in een pot zien. Ook 
mochten we de melkmachine 
zien. We waren ook op SypSet 
geweest met Thys Jagersma. Eerst 
werden we in groepjes gedeeld 
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O
VOOr sleCHTs € 17,50
Per jaar  

Had Hier Uw adVerTenTie 
1/4 PaGina(!)

KUnnen sTaan!
voor meer informatie:praatmar@degaastmar.nl

de PraaTMar
& GaasTMeer...
alTijd rUiMTe
VOOr GOede
ideeën!

en mochten we wat drinken en 
paling proeven en de opgezette 
visotter zien, en Meiny Jagersma 
liet ons een PowerPoint zien 
en Hiltje Jagersma liet ons de 
taampot zien en lag uit hoe hij 
werkte en Thys liet ons ook foeken 
zien en een paar vissoorten en 
een rivierkreeft. Het was heel leuk.

    Groeten van Hiske en Jurre 

Berber, Amy, Hiske, Sterre, Ymkje, Hannah, Jurre, 
Sybo, Rink, Femke, Evelien, Janniek, Jurrian, Romke 
en Oane Pieter.

Groep 8 wenst ook...
t� Dat Corona snel wat 

minder wordt en dat 
iedereen een gelukkig  
en #jn jaar heeft!

t� U een gelukkig en  
gezond 2022.

t� Iedereen een  
Gelukkig Nieuwjaar!

t� Een leuk jaar  
zonder Corona!

t� Een #jne start  
van het nieuwe jaar!

t� Dat we gezond blijven!

Groep 8 wenst  jullie...
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de PraaTMar
& GaasTMeer...
alTijd rUiMTe
VOOr GOede
ideeën!

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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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@outlook.com 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 w.vanberkum@outlook.com 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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