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maart 2022 | doarpskrante de gaastmar

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
flitss.nl

360⁰

fotografie & meer

Gecertificeerd Google Street View fotograaf
Opvallend effectief
Professionele fotografie en
doordacht creatief werk.
Meedenken, adviseren,
ontwerpen en uitvoeren.

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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DE PRAATMAR
wierda’s ambachtelijke slagerij

doarpskrante
De Gaastmar
38ste jiergong nr. 2
maart 2022

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

hoveniersbedrijf
w. hoekstra
tuinaanleg en -onderhoud
sierbestratingen
takken versnipperen
boomverzorging
De Wearen 20
8614 AE Oudega SWf
Qvideo
Turfdyk 20 | 8611 JH | Gaastmeer
Tel. 0515-852 147 | Tel. 06-515 40 131
info@qvideo.nl | www.qvideo.nl
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mobiel 06 31 58 44 28
hovenierhoekstra@hotmail.com

*

AGENDA *

iedere woensdag 09:15-10:00 uur St. ‘Kwyk’: gezond bewegen,
Sportplein bij het dorpshuis
Iedere donderdagmiddag Soos 50+ vanaf 14:00 uur
woensdag 16 maart 2022 Gemeenteraadsverkiezingen SWF, stembureau in het dorpshuis
vrijdag18 maart 2022 20:00 uur dorpshuis: ledenvergadering
van de Ondernemersvereniging Gaastmeer
www.ondernemendgaastmeer.nl
maandag 28 maart 2022 Ledenvergadering begrafenisvereniging ‘Eendracht’
20:00 uur dorpshuis
donderdag 31 maart 2022 Dorpsbelangen: ledenvergadering
20:00 uur dorpshuis.
woensdag 6 april 2022 Stichting ‘Kwyk’: excursie naar Veenstra | Fritom in Heeg.
Verzamelen vanaf 9:00 uur bij de Dagwinkel.
Vertrek 9:15 uur.
sneontemoarn 9 april 2022 Himmeldei, start om 09:00 oere by it doarpshús.
Organisaasje: Doarpsbelangen en Fûgelwacht De Gaastmar.
zaterdag 7 mei 2022 Blomkemerk voor een goed doel, bij de Pieltsjerke
zaerdag 4 juni 2022 Skouster Oldtimerdei 10:00 uur
De Daam 5, terrein Scheepsmotoren Heech
sneon 2 july 2022 Iepen Frysk Kampioenskip Klompkesilen!

GESPOT

Op weg naar
Noorwegen...
Het ga jullie
goed!
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boerd
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CMk ‘Ons genoegen’ Heech

Boargerlike stân *
Correctie Turfdyk 10a.
Sorry, wij gebruikten in ons januarinummer in deze
rubriek abusievelijk de achterenaam Buddelmeijer
maar dat moet zijn:
Carla en Rob Lagerweij.

It manljuskoar út Heech is wer begien mei de repetysjes en
der kinne noch wol wat leden by! As jo fan sjongen hâlde
dan leit hjir in kâns om yn in ûntspannen sfear mei inoar te
sjongen. It koar bestiet út leden dy’t komme út de omlizzende
plakken Snits, Hommerts, Wâldsein, Balk, Harich, De
Gaastmar, Aldegea en sels út Wjelsryp. Wy komme op
woansdeitejûns om 19.45 oere byelkoar yn it doarpshûs ‘It
Heechhús’ yn Heech. Jo kinne earst ek in jûn komme te sjen,
ús dirigint Doede Terluin sil jo ferwolkomje. Liket it jo wat, dan
kinne jo efkes in berjochtsje dwaan nei ien fan de leden as in
mailtsje nei cmkonsgenoegen@gmail.com jo kinne ek efkes
skilje mei...
Wiebs Leenstra T 0515469441

Lokwinske!
Geboren 27 februari 2022:
Mads Bervelink, zoon van Allard en Eline,
broertje van Joes en Jinte,
Munkedyk 2.
Verhuizing
Jantina Reijenga en Jeroen Witteveen van de Pôle
naar Osingahuzen 45, te Heeg. Bericht: wij hebben
in deze 3 jaar tijd met veel plezier in Gaastmeer
gewoond.
Welkom!
Iris de Boer van Terschelling
nu, samenwondend mer Anne Pieter Visser,
op Munkedyk 3.

Foto deel van het koor - FB ’Femuza’

Gert en Sandra Klein uit Heeg
Hellingpaed 23.

GESPOT
Bêste minsken,
* TigE TANk *
Foar alle kaarten,
tillefoantsjes, praatjes en
blomkes en alle oare foarmen
fan meilibjen, gearhingjend
mei myn syktetiid, siz ik jimme
allegearre tige, tige tank!
It is moai om dat
meilibjen te ûnderfinen as
it
net goed giet. Stadichoan
krûp ik wer by de wâl op.
Wat it krekt west hat, witte de dokters mar foar in part. Mar hoe dan ek, it wie
in slimme tiid. Jimme meilibjen hat holpen om it te ferwurkjen!
It kykje jout oan, hoefolle kaarten ik krigen ha, is it net in lust?
Mei nochris tank en groetenis,
Cees van Mourik
6

GESPOT

Even voorstellen...
ik ben iris de Boer en -samen met
mijn twee geiten- ben ik eind 2021
in gaastmeer komen wonen, op
Munkedyk 3 bij Anne Pieter.

vreemde (storm)vogel

Hiervoor heb ik op Terschelling
gewoond waar ik eerst werkte als
boswachter en later op boerderijen.
Zowel in mijn werk als vrije tijd ben
ik graag buiten: in de natuur, de tuin,
tussen de dieren...
Daarnaast ben ik de laatste jaren aan
het illustreren en ontwerp en verkoop
ik ansichtkaarten op verschillende
plekken. Als je het leuk vindt om te zien
wat ik maak, kun je een kijkje nemen
op mijn website:
www.irisisbuiten.nl
Het lijkt me leuk om mensen uit
Gaastmeer te leren kennen, we komen
elkaar vast tegen!

’takken-wijven?’

Groeten,
Iris

Oproep:
stekjes voor de blomkemerk
Op zaterdag 7 mei, de dag voor
Moederdag, organiseren we weer
een blomkemerk (bloemenmarkt).
We verkopen dan plantjes,
bloemen en ander tuinspul voor
een goed doel. U hoort er nog wel
meer over. Onze vraag voor nu:
als u het leuk vindt om stekjes op
te kweken, reserveert u er dan
een paar voor de blomkemerk?
We hebben daar altijd veel kopers
voor. U kunt de stekjes begin mei
brengen naar Baukje Ykema of
Anneke van Mourik.
Hartelijk dank alvast!
De diaconie van de PG Gaastmeer
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GESPOT

* kLeUr *
De Praatmar vanaf mei 2022 ’folslein’ in kleur!
In overleg met het bestuur van Dorpsbelangen Gaastmeer hebben
we als redactie besloten het contract met RICOH, eigenaar van
de copyprinter in het dorpshuis, te beëindigen na afloop van de nu
lopende contractperiode.
Dit contract vonden we niet meer passend en te duur voor het doel
waarvoor de machine werd gebruikt. Het gebruik door de verenigingen
van het dorp werd in coronatijd ook steeds minder.
Ook wilden we graag De Praatmar in kleur maken.
Via dorpsgenoot Menno Jansen, grafisch vormgever en uitgever,
kregen we een aantrekkelijk financieel en kwalitatief aanbod om het
drukwerk van de dorpskrant uit te besteden aan een online-drukkerij in
Duitsland. We zijn ook enthousiast over de eerste proefexemplaren van
De Praatmar in full colour!
Bovendien wordt alles gevouwen en geniet aangeleverd.
Ondertussen zijn we ook begonnen aan een fikse opfrisbeurt van de
opmaak, niet alleen in kleur maar ook in vormgeving. Menno Jansen is
daarbij onze adviseur.
Natuurlijk wilden we ook graag, door aankoop, een eigen copyprinter
behouden voor onze dorpsgemeenschap.
Dat wordt nu een flinke A-4 kleuren-laser-copyprinter (+ scanner) die,
met een klein onderhoudscontract, door DATAS Sneek, wordt geleverd
in april 2022.

kanjers!
Cup-cakejes maken
en verkopen voor de
hulpactie aan Oekraïne!
Lisanne, Julia, Doutzen
en Nynke haalden zo
een bedrag van 55 euro
binnen!

De aankoop van de deze machine was mogelijk uit de bescheiden
winsten die we als Praatmar maakten in de afgelopen jaren.
Verenigingen, bedrijven en particulieren kunnen deze machine blijven
gebruiken op de manier die we gewend zijn en (voorlopig) ook tegen
de huidige tarieven.
We hebben daarnaast de mogelijkheid om grotere projecten: ODGboekwerken, rondzendbrieven, jaarverslagen Fûgelwacht e.d. uit te
besteden aan onze online-drukkerij en dat tegen nagenoeg minder
kosten dan voorheen. Zo blijft een belangrijke faciliteit behouden voor
ons dorp.
Het nu voorligggende maartnummer is dus het laatste nummer in
zwart-wit!
Met deze vernieuwingen hopen we in mei een nog aantrekkelijker
dorpskrant voor u te maken!
Ondertussen roepen we onze adverteerders ook weer op om, als dat
nog niet het geval was, voor 1 mei 2022 een kleurige advertentie aan
te leveren!
Met vriendelijke groet,
redactie De Praatmar.
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Pas op foar Hurde Wyn
(In searje warskôgings foar de jeugd)

Miskien wolsto my net leauwe,
fynsto my in bange knyn,
mar der is neat sa gefaarlik,
as in dei mei hurde wyn.
Hurde wyn, neat as ellende,
hege golven op ’e see.
Fiskers yn te lytse boatsjes,
sitte sa yn ’e puree.
Op it lân, net folle better,
beammen bûge omtrint plat.
Fûgels, flinters, stikelbarchjes,
falle samar, plat op ’t gat.
Molens waaie tsjin ’e flakte,
pealtsjes skuorre út ’e grûn.
Fan in plysje út Teroele,
ha se noch de bril net fûn.
Bûtendoar is net te wêzen,
alles giselt mar foarbij.
Alde kranten, plestik pûdsjes,
hûnen, katten, hynders, kij.
Stoarmwyn, dat jout ûngelokken,
pannen fleane fan it dak,
Hinnen waaie fan ’e aaien,
wask stoot fan it linnerak.

GESTORMD !

En wat tinksto fan it famke
dat in jier as wat ferlyn,
op ’e fyts nei Eastermar soe,
op in dei mei hurde wyn.
Se hat fjouwer oeren trape,
mar it wie gjin goed idee.
Se hat nea yn Eastermar west,
se kaam út yn Eastersee.
Doch dus leaver oare dingen,
ryd ris auto, drink ris bier.
Klim yn beammen, spring fan dakken,
boartsje mei de grutste klier.
Piel mar om mei skorpioenen,
hâld piranja ’s yn in kom.
Mar mei hurde wyn nei bûten,
’k soe ’t net dwaan, want dat is dom..
Jurjen van der Meer
bundel ‘Sin oan’- 2017
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rust, ruimte, water en natuur
Recreatiebedrijf
‘gouden Plakje’
kaepwei 2,
8611 JL gaastmeer

groepsaccommodatie
camping
appartementen
elektrosloepen

Tel. 06-31780849
www.goudenplakje.nl

Gouden Plakje
10

GAASTMEER

vakantie & vergaderen
www.attema-sate.nl

Yntemapolder 2
8611JS Gaastmeer, 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

0515 – 469359
info@attema-sate.nl

De Jong

s
r
e
d
il

h
c
s

Heeg
privé & werkplaats

osingahuizen 2
0515 442515

jachtwerfdepoel@outlook.com
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Een ruime keus in
watersport en kampeerartikelen
van tentharing tot een compleet zeilpak.
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watersport en kampeerartikelen
van tentharing tot een compleet zeilpak.

www.dejongwatersport.nl

www.dejongwatersport.nl

www.dejongwatersport.nl
www.dejongwatersport.nl

Harinxmastrjitte 49 ● 8621 BK Heeg
T. 0515 442535 ● E. info@dejongwatersport.nl
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Heeg
Heeg
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T. 0515
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E. info@dejongwatersport.nl
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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

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.

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

www.leafstylecoaching.nl
info@leafstylecoaching.nl
0651848654

Praktijk aan huis, op
locatie of via
videobellen.

Oudega
(Súdwest Fryslân)
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gAASTMARDER
OM UTENS
SkRiUWT...

Flnr efterste rige: Thom, Rein, Gels.
foarste rijge: Wiebs, heit, Sieb, Folkert, mem, Siem en Piertsje..
Dizze foto is naam krekt foar dat Siem nei Indië soe.

Myn namme is Piertsje HogendorpLeenstra. Berne 14 febrewaris 1939,
dochter fan Wybe en Anne LeenstraElzinga. ik bin hikke en tein (sis mar)
yn ’e gaastmar, dêr ha ik dus ek myn
jeugd trochbrocht. ik bin opgroeid mei
ien suster en seis broers.

D

er wie noch in suske, ús Tineke, se is 5 moanne âld wurden.
Ik wie doe 6 jier, mar wit it noch goed. De folchoarder fan
it húshâlding wie: beppe Gelske (mem fan mem) heit, mem,
Siemen, Gelske, Rein, Thom, Wiebs, Piertsje, Sieb, Tineke en Folkert.

Skoalle

Hanne Cnossen wie fan it begjin ôf myn freondinne. Mei Lena de Boer en
Corrie ten Hoeve. Ik ha wol neist Lena op skoalle sitten. We hiene faak de
‘slappe lach’, dan koene we noait wer ophâlde. En waard ik der útstjoerd
troch master Moed. Letter helle hy my wer op, ‘Is’t no oer?’ sei er. En ik sei
‘Ja’, mar hij seach wol dat it noch net oer wie. Ik sjoch noch syn eagen, dy
laken ek. Ik mocht wer yn ‘e klasse. Letter sieten wy net mear byelkoar. Wat
ha we moai boarte mei de poppen yn it bûthús fan Cnossen. Twa stâlen
waarde om tovere ta hûskeamer en in sliepkeamer. Prachtich wie dat.

Flnr:
Corrie, Hanne
en Piertsje.
Spitich dat Lena
hjir net op stiet.
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Mei 14 jier gongen wy fan skoalle. Ik moast thús bliuwe om te helpen mei
al dy jonges. Ik hie oars graach ferpleechster wurde wollen.

Swimme

Melke

Sile

Fakânsje

We giene faak te swimmen nei it Kofjetsjok en
Fiskersbuorren. Ús mem hat ús it swimmen
leard yn ‘e grutte feart. Tou oan in stôk en
de dweil ûnder de earms. Manus en Aaltsje
wennen by ús op it buertsje. Sy hiene in soan
Feike, dy wenne yn Amsterdam mei syn frou
Thea. Sy koe goed swimme, sy hat ús de goede
slach leard. Letter swommen wy troch de hiele
Gaastmar. Jetse Wildschut wie ús buorjonge. Ik
ha syn ferhaal lêzen yn it krantsje fan sept 2015.
Wy wennen dus neist de helling. Wy ha faak
boarte. By’t simmer mei it waskrak as tinte by
harren yn ‘e tún, is my bybleaun.

Manus en Aaltsje

Doe’t wy in jier as 13 wiene, mochten wy yn de
sylboat, in tjotterke wie dat, farre. De boat wie
fan Cnossen. Hanne har mem hat ús it silen
leard. Doe ‘t wy dat koene, mochten wy mei ús
trijen, Hanne, Corrie en Piertsje te silen. Earst
troch de feart en letter nei it Piel. Der giene we
yn ‘e reiden en dat wie ús fakânsje. Ik besef my
no hoe bysûnder at dat wie.

Yn de winter fan 1953-1954 ha ik by Pieter
Hylkema it melken leard. Ik woe it sels. Ik fûn
it sa waarm en smûk yn it bûthús. Altyd wol
betiid fan bêd. Op 22 jannewaris 1954 is ús heit
ferstoarn. Hy wie doe noch mar 52 jier. Dit wie
foar ús in drege perioade. Ús heit wie in goede
en leave man. In pear wike letter waard ik 15
jier. Dy simmers ha ik in healjier by Stinus van
der Goot molken mei Lieske de Boer. Ier en
betiid fan bêd. Dan nei Fiskersbuorren op ‘e
fyts troch it lân. Hy wenne yn ‘e buorren en hie
weide kij. Dy moasten dus yn e simmer molken
wurde en yn ’e winter stiene se droech.

Letter, doe ‘t wy in jier as 17 wiene, gongen
we nei in simmerhúske (ek fan Cnossen) yn
Appelskea. Wy, dat wiene: Hanne Cnossen,
Hotske en Lolkje Viersma, Uilkje Ykema, Afke
Jansen en Piertsje Leenstra. Wy gongen op ‘e
fyts, 65 km, wat hiene we in seare kont. Wat ha
we dêr in wille hân, foar myn gefoel hiene we
altyd wille.

Hanne oan it roer,
Corrie oan it swurd en Piertsje by de fok.

Appelskea
Aukje, Johanne, Sjoerdsje en Geeske Hylkema

Hanne Cnossen, Hotske en Lolkje Viersma, Uilkje Ykema, Afke Jansen en Piertsje Leenstra
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Hanne en ik moasten ek faak mei de drumband
op ’n paad. Hanne en ik hiene de flaggen. Hanne
de Nederlânske en ik de Fryske, kinst do begripe.
Hanne, Lena en Corrie hiene al jong ferkearing.
Ik hie dat net sa, hie wol ris in skarrel. Mar hie
dat faaks al gau besjoen. It wie dan samar wer út!

Freondinnen

Doe waard ik freondinne mei Griet en Hiske van
der Veen. Se wennen yn ’e Lytse Gaastmar. Mei
Griet ha ik nei de húshâldkursus yn Heech west.
Dat duorre 2 jier. Lyske Elzinga wie der ek by.

Ferkearing

Yn 1959 krige ik ferkearing mei Piet Hogendorp
út Aldegea-W. Hij wie bakkersfeint…
Út militêre tsjinst wei hat hy earst noch by
Wouda’s moalfabryk wurke yn Snits. Moai
tichtby soene jo sizze. Mar hy krige it yn ‘e holle
om wer bakkersfeint te wurden. Doe krige hy
wurk yn Eastermar.

Reedride

Hanne en ik koene omraak reedride. Dat diene
we hiel graach. Ik ha in gefoel dat we elke winter
wol ride koene. Myn Piet wie net sa’n reedrider.
Mar we binne wol in kear de Hegemermar oer
west mei Wiebs en Tsjikke.
Ek gongen we wolris op snein op redens nei
Nijhuzum wêr’t Rein en Janke wennen oan it
Vliet. Dat mocht wol fan ús mem want dan ha
jo in doel. Oars koe it gjin kant út, op snein, op
redens. Ik gie ek wol allinne dy kant út.

Reedride
op snein...
it koe gjin
kant út.
In kear hearde ik de belslide fan Douwe de Jong.
Ik soe nei hûs en hy brocht ds. Bruinsma en syn
frou nei hûs. Ik tocht, no oplette! Sy moasten my
wol sjen. En ja hear, hy stoppe en frege: ‘Wolst
mei op de belslide?’ Ja, graach fansels. Ik fûn it
prachtich dy plûmen en bellen op ‘e hynders. Dit
is ek mar ien kear bard dat ik op in belslide sitten
ha. Ik ha oant myn 74-ste reedride kinnen.

Skjinmeitsje

Ik ha ferskate hûzen yn ‘e Gaastmar mei
skjinhâlden. By Pieter en Aukje Hoogterp. Ek by
Durk en Sietske Ykema, der ha ik letter ek wol
molken. En ek by Tsjitse en Akke van der Velde
yn ‘e Lytse Gaastmar. Yn dy tiid ha sy in twilling
krigen. Twa jonges: Herre en Wâtte. Simmers
at it drok wie op ‘e buorkerij by Maurits en
Aukje Flapper holp ik der ek mei it melken. Sy
hiene al in melkmasine. Dat fûn ik wol noflik.
De tsjerke makke ik mei Riemke de Groot elke
freedtemiddeis skjin. Fanôf myn 15de oant ik
troude. Doe wie ik 23 jier. Ik ha altyd mei nocht
skjinmakke by de minsken.
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Nei oardel jier hinne en wer reizgjen, binne we
21 novimber 1962 troud.
We trouden yn ‘e grifformearde tsjerke fan ‘e
Gaastmar.

Eastermar...
’Pearel fan ’e Wâlden’

We ha ús dus nei wenjen set yn Eastermar. De
pearel fan ‘e Wâlden. Ús bern binne hjir alle 5
berne. Anneke, Diny, Elly, Sipke en Wybe. De
jonges binne in twaling. Doe’t de jonges 9 jier
wiene krige ik myn earste baantsje bûtenhús by
‘Rians Modehuis’ yn Bûtenpost. Ik wurke der
trije moarnsskoften yn ‘e wike. It wie hiel moai
wurk, mar it wie my net drok genôch. Letter
bin ik by de thússoarch kaam. Dat lei my better.
Dêr ha ik 15 jier mei in protte nocht wurke.

Ik bin oant no ta goed sûn. Dêr bin ik hiel
tankber foar. En boppedat wenje alle bern om
my hinne. Dat jout in goed gefoel.
No doch ik noch wat frijwilligerswurk. Bin
gauris ûnderweis, dan bin ik op myn bêst. Sa
sjong ik al jierren yn in koar, ek folksdûnsjen ha
ik jierren dien. Mei freondinnen mei ik graach
fytse, rinne of lekker te iten gean.
Dit wie myn ferhaal.
Groetnis fan Piertsje

Piet is mei 57 jier al mei de VUT gongen. Doe
bin ik ek ophâlden mei wurkjen. Wy ha doe
ferskillende moaie reizen makke, bygelyks
nei Israel, Kanada, Amearika, Súd-Afrika,
Noarwegen en Denemarken.
Op 14 juny 2007 is Piet ferstoarn. Wat in hiele
impact op myn libben west hat en op dat fan ‘e
bern. Troch myn leauwen en it witten dat God de
reade tried yn myn libben is, kin ik in protte oan.
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Melkveehouderij en Recreatiebedrijf
Bêd & Brochje
Verhuur van vakantiewoning
Ligplaatsen te huur in Jachthaven De Terp!
Winterstalling voor caravans en boten
Maatschap Visser
Munkedyk 1, 8611 JP Gaastmeer,
T. 0515-469568
www.aldwar.nl
www.jachthavendeterp.nl
info@aldwar.nl
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iT HiMD
FAN iT LiiF!
Dizze kear komt it Himd
fan bûten de gaastmar,
hielendal oan it ein fan de
kaepwei wennet Aukje
Bakker- Labordus. Dit is
har ferhaal.

Opgroeid op’e pleats, midden yn it lân, wat
wol je no noch mear, bûten boartsje, gongen
meitsje yn it hea yn de golle, ponnyride,
allegearre bisten om je hinne, eltse sneon
sturtwaskje, mei heit te feeriden want we
hiene oeral lân, en mei te melken yn de
trochrin wein, ús âldste ko kaam at er molken
wie altyd efkes werom by de doar en dan
mocht ik har fan ús heit noch in ekstra
feekoekje jaan!

Widze, wêr en wannear?
Myn namme is Aukje Labordus en op 10
novimber 1963 bin ik berne te Hieslum, oan
de Tempelreed wol te ferstean, no dat klinkt
goed en dat wie it ek. De jongste fan 5 bern,
earst 3 susters fan ’52, ’54, ’56, doe in broer
fan ’59 en dernei kaam ik noch. Myn susters
binne jong troud, twa mei 20 en ien mei 21
jier, ik sei altyd dat wol ik net, sa jong dat liket
my wol op fleanen, it is by my úteinlik 25
wurden.

Skoaltiid, jeugd, oplieding

mei poppen
boartsje die ik
net...
Ik koe my altyd wol fermeitsje en mocht ek
graach tekenje of in boek lêze, mei poppen
boartsje die ik net, dy smiet ik yn in hoeke,
nee altyd mei trekkerkes en kij, stikken lân
meitsje op de flier en de kij hiene allegear
in namme en in fêst plak yn myn plestyk
buorkerij. Ek gie ik te aaisykjen mei pake.
Dat wie ek de man fan de ponnys. We
hiene ek skiep, parkiten, kavia’s, hûnen en
katten fansels en letter in soad fûgelspul,
dowen, hinnen, guozzen, einen, pauwen,
parelhoenders, neam mar op. Ik kin my net
heuge dat ús leste wurkhynder fuortgong
omdat der in trekker kaam mar wit noch
wol dat in buorman mei it hynder oan it
keunstdong struien wie.
Doe’t ik lyts wie komt my no yn’t sin, ha wy
ekris in skoftke wite mûzen hân, no dat wie
ek in feest, dy lieten wy yn de krystbeam
omheech krûpe en we hiene in elektryske
trein, dan setten wy dy mûskes yn de
wagontsjes en rieden se moai de rûntsjes mei!

elke sneon
sturtwaskje...
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wêze dat ik altyd cowboy wurde woe, op in
hynder mei in keppel kij oer de prairy sweve,
der dreamde en fantasearre ik altyd oer.
Pake Pieter wie fan 1899 en is hast 92 wurden,
tink no wolris, hiest him folle mear freegje
moatten en dan dy ferhalen opskriuwe! Beppe
Wietske wie in hiele leave frou, ik fiel noch
har sêfte wang at ik deroan tink dat ik har in
tútsje joech… Sy siet altyd yn’e stoel foar it
rút te wiuwen at ik út skoalle kaam.

Pake en beppe wennen nêst ús, (myn oare
pake en beppe ha ik net kind, dy binne [te]
jong ferstoarn). Der giene wy sneins altyd
hinne, dan krigen wy bôlekoarstkes mei
boerebûter derop en mochten we tillefyzje
sjen, sa’n kastke hiene we thús noch net! Wy
seagen dan nei ’Rawhide’, it sil derom wol

Dy skoalle stie yn Parregea, ûngefear twa en
in heale kilometer fytse, earst by juf Prins, ik
mocht graach nei skoalle gean, it wie neffens
my ek in moderne skoalle mei nijmoadrige
metoades en helpmiddels lykas LOCO.
Yn de legere skoaltiid ha wy ek Frysk damjen
leard, we krigen les fan Sjoerd Tichelaar, dy
wie kampioen en wenne yn Parregea.
Yn de lêste klasse hie de master it dreech mei
it advys foar myn ferfolchoplieding, ik koe
wol havo dwaan mar hy tocht dat it better
wie dat ik nei de mavo gie , dan hie ik it wat
makliker en hâlde ik tiid oer om bûten en by
de bisten te wezen! Dat sadwaande waard
it de mavo yn Warkum, it wie wol wat in
teloarstelling wat myn freondinne oanbelange,
we hiene ús der al op fergappe om tegearre
nei de havo, mar hawar, we ha no noch altyd
kontakt mei elkoar.

wat moat dat
fanke op de
lânbouskoalle!...
Fjouwer jier nei Warkum fytse yn waar
en wyn, doe moast der wer in kar makke
wurde, myn learares Frânsk woe my wol
nei de keunstakadeemje ha, no hie ik der
sels ek wol idee by mar yn dy tiid waard der
foaral abstrakt wurke, it moatst foaral nearne
op lykje, dat wie net myn ding. In aardige
anekdoate, dy learares, no tige op leeftiid,

kaam ik in stikmannich jier lyn nochris tsjin
op de Kokedei yn Warkum, hja joech my in
hân en sei tsjin my: Labrador! No ja dat liket
ek wol wat op Labordus toch?!
Doe kaam de lânbouskoalle wer yn byld,
dêr woe ik altyd al graach hinne. Der wiene
minsken dy seine tsjin myn heit en mem: wat
moat dat fanke op de lânbouskoalle! No dan
antwurden hja: In minske sin is in minske
libben... Der bin ik harren noch altyd tankber
foar want ik ha in machtich moaie tiid hân op
de Middelbere Lânbouskoalle yn Snits!
Ik fleach der op de âld Zündapp fan myn
broer hinne, want ja, ik moast al in bytsje stoer
wêze tusken al dy jonges! No hat dat noait in
probleem west foar my, ha twa fan de trije jier
as iennichst famke yn de klasse sitten mar ha
my der o sa fermakke en bulten wille hân.

by Bromsnor op
it buro...
Wat dy brommer oan giet ha ik ek wolris op
it plysjeburo sitten want ik hie de demper der
út helle, dat knettere sa lekker… Bromsnor
hat tige praten, hy woe my sa’n dames-Puchje
ta ha, mar dat koe hy wol ferjitte fansels! We
hiene neist teory ek in soad praktyklessen, ha
bygelyks ek in lasdiploma helle, wie dermei
ien fan de heechsten. En net te ferjitten de
ekskurzjes en de wiken nei de praktykskoallen
lykas Oentsjerk, Emmeloord, Ede en earne
yn Seelân, wit net mear hoe oft dat plak hjit
mar wol dat der in kroechje wie dêr’t se
in plakboek byhâlden mei hierlokken fan
besikers, der is dus ek in blonde hierlok fan
my yn bedarre.
Se wiene meastal wol aardich strang op dy
skoallen, dat sil wol net foar neat sa west ha,
we makken der altyd wol in feest fan! Keten
hiene we doe noch net , wolris fuiven yn
garaazjes en sa en faaks mei in fest groepke
nei optredens fan bygelyks BZN, Normaal,
Golden Earring ensafuorthinne. Nei de
eksamens fan de trije jierrige A-oplieding ha
we noch in prachtige reis mei de bus makke
troch Frankryk, in soad sjoen fan it lân,
bedriuwen besocht en yn Parys west!
En dan ha ik it noch net iens oer de staazjes
hân, it earste jier ha ik thús west en it twadde
jier fansels nei it bûtenlân! Underfiningen foar
it libben, dy’t je noait ferjitte en wêr’t je noch
hiel faak oan werom tinke. No hie ik wol nei

Kanada ta wollen mar der woe de organisaasje
gjin froulju hinne ha, want it koe wêze dat
je op in bedriuw telâne kamen dêr’t je poer
en allinne foar it wurk wiene. Myn twadde
kar wie Ingelân mar dêr hie de skoalle gjin
adressen beskikber... myn papieren wiene al
ûnderweis nei Frankryk doe’t myn learares
Ingelsk sei dat sy kunde hie yn Ingelân en dat
sy wol freegje soe at dy ek in staazje adres
foar my wisten, sadwaande bedarre ik, it is dit
jier 40 jier lyn, dochs noch yn Ingelân!
Ik bin doe op in mingd bedriuw yn Suffolk
west, mei 110 Jersey kij, in soad boulân, weet,
bieten, beantsjes, blomkoal en op in twadde
pleats ek noch bargen. Ik bin doe fereale
wurden op it bysûnder moaie lânskip, de taal
en de freonlike minsken. Ha der in soad dien
en sjoen, sa ha we bygelyks mei in pear kij
meidien oan in grutte show yn Ipswich, ek gie
ik wol nei ‘the young farmers’-aktiviteiten. Ik
holp mei de kij, melke, mjuksje en ha ek by de
bargen ferskillende wurksumheden dien, ek
wol in soad trekkerwurk lykas strie swylje, en
de earste wiken yn de blomkoalen! Ik bin dêr
ek in dei mei in ynseminator mei west, dit hat
my de eagen iepene hokfoar nijsgjirrich wurk
dit eins wie. Der wurken mear minsken by de
boer dêr’t ik tige goed mei opsjitte koe.
Yn 1992 binne Klaas en ik der tegearre west
en yn 2000 mei ús âldste jonge en ha doe ek
bekenden opsocht mar de boer en boerin ha ik
nea wer sjoen, dy wiene ûnderwilens ferhuze
nei Skotlân! Guon fan dy bekenden libje al net
mear en der binne ek dy wenje no yn Australië
en Denemarken! Der bin ik fia Facebook efter
kommen, sa ha ik ek in kear de jonge dy’t my
dit staazje-adres besoarge hie, op social-media
opsocht. Dit wie in âld-learling fan de MLS,
hy wie mei syn âlders en de oare bern ferhuze
nei Ingelân om der te buorkjen, hy hie doe al
in Ingelske freondinne en hja hellen my wol
gauris op en lieten my fan alles sjen, sa binne
we ek in kear nei in pub west dy stie echt yn
the midle of nowhere, der moasten je rinnende
troch it lân hinne!
Sa fûn ik dus, it sil sa’n 5 jier lyn wêze,
dizze Ype en syn Mary op Facebook en ik
siet sa ris by syn freonen te sjen en op iens
tocht ik; wat in bekende kop! It wie in Tjitte
Hettinga, hmm, in Fryske namme, ‘woont
in Gaastmeer’! stie derby… efkes fierder
sneupe, kaam ik der efter dat hy troud wie
mei in dochter fan Ype en Mary… hoe is it
mooglik tocht ik, hjir sa tichteby! Wat is de
wrâld dan ek wer lyts! Dat ik mei myn âld
staazjeferslach nei de Gaastmar, freegje wêr’t
hja no krekt wennen en doe trof ik dochter
Jolene oan de doar, útlizze sa en sa, sjoch ik
ha hjir in foto fan dyn heit en mem yn myn
map… It tafal wie dat sy krekt der op besite

west hiene en dy moarns op hús oan set! Mar
hja komme hjir geregeld en we ha doe in kear
ôfpraat en op in jûn sa’n 35 jier fan beide
kanten oer eide!
Foar myn tredde staazje koe ik kieze út
twa adressen, krige derby gjin nammen as
wenplakken mar it wie in boer mei in bûthús
en ien mei in lisboksstâl, ik sei tsjin de learaar
doch dy leste mar want sa’n stal ha wy thús
net, der lear ik it measte. No bin ik nea te
witten kommen wa’t dizze boer wie mar hy
woe gjin famke ha! En dêr bin ik him ivich
tankber foar!!! Want doe bedarre ik by de
oare, dy mei it bûthús, mar wat de learaar mei
sin net ferteld hie, der wiene Fryske hynders
en dêr op Spannenburg, by Meint en Klaske
Postma ha ik de simmer fan myn libben hân.
Der wie in goed laach, der waard mei de
hynders fokt, riden, túgd, maraton riden, neam
mar op.

Ik gie mei de boer nei de konkoersen, helpe
mei alles, yn de wite klean derfoar, it hynder
beet hâlde. Ek bin ik wol yn Frysk kostúm
mei west op de seas, ek wol te ringstekken.
It wie tige gesellich sa tusken de frachtauto’s
mei hynders en hynstefolk, yn de ring elkoars
konkurrint mar fierder krekt ien grutte
famylje. Ek dizze boer naam my oeral mei
hinne, ik wie der net allinne foar it wurk,
bygelyks nei in oare boer om in bolle te
keapjen as nei Blauhús om wat te bepraten
oer de fokdei. At ik mei de boer oan it melken
wie en de feekeapman kaam lâns dan sei dy:
at ik noch 18 wie dan kaam ik hjir alle dagen!
Hjoeddedei meie soksoarte útspraken net
mear leau ik, no ik tink dat ik der mear oer yn
sitte soe dat ik noait soks te hearen krigen hie
as in kear neifluite waard! Kin gelokkich de
humor der fan yn sjen. Wykeins mocht ik wol
nei hús mar faaks bleau ik op Spannenburg,
dan gie ik der wol op stap en faaks te
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hynsteriden mei Anne, de middelste soan, nei
it bosk by Sint Nyk. Yn de hjerst ha ik doe fan
Postma in merjefôltsje kocht.
Nei de MLS ha ik de offisjele ynseminatorkursus dien, dit hâldt best noch wol wat yn,
in soad teory en praktyk. Wy moasten dan
nei Brada yn Ljouwert om der slachtkij te
ynseminearjen mei kleurstof en dan letter
nei Drachten, der leinen dan de baarmoeders
(skûlliven) fan dy kij en koene ús learmasters
sjen oft wy it goed te plak brocht hiene!

de giele flappen kaam is wol dizze: ’Wel gvd,
stjoere se in frommes! Dy slaan je net foar de
bek!!!’ Ja, soks ferjitte je noait wer, mar ik kin
der wol om laitsje, sjoch de humor der wol
fan yn.

Fereale, troud, bern.
Ik kaam in kear te ynseminearjen by Bakker
oan de Kaepwei, der gie doe in kreaze
jongfeint op’e noas by sitten te sjen, doe krige
ik it tige waarm en ik wit net oft de ko wol
kalf wurden is, mar sa is it begien!
Dit wie yn 1984 en yn ’88 binne we tegearre
te wenjen set oan de Munkedyk, doe neamden
we dat ek wol ’hokke’ of ’staazjerinne’. In
jier letter binne we troud op de iennichste
reinige dei fan de simmer fan ’89. Likernôch
in prachtige dei en omdat it reinde kaam de
fotograaf in heale wike letter noch in kear en
ha we bûten ek noch moaie foto’s makke!

Wurk
En sa waard ik de earste froulike ynseminator
fan Fryslan, ha doe ek wol yn ferskate kranten
en tydskriften stien, ik fûn it moai wurk, it wie
earst tydlik mar it duorre koarter dan it soe,
ik wie eins ien fan de earste slachtoffers fan
de superheffing: it tal kij rûn werom en dus it
wurk ek. Mar ik koe wol oan de slach op in
oare ôfdieling, as meunsternimmer, dat ha ik
úteinlik sechtjin en in heal jier dien!
En oerdeis tusken melken yn wie ik dan ek
wol oan it keallesketsen, allegear prachtich
wurk, eltse boer is wer oars en oeral sjogge
je wer wat oars. Ik wie wiis mei de boeren
en tink dat ik wol sizze kin dat it trochinoar
oarsom ek sa wie.

wel gvd, stjoere se
in frommes, dy
slaan jo net foar
de bek!
Yn dy tiid kamen ek yn it plak fan de sketsen,
de giele earnûmers! Ik moatst dy ek rûn bringe
en de boeren leare hoe en wat. No wiene de
measten der net sa bliid mei, guon rûnbringers
waarden der oerspand fan, mar sels dat wurk
ha ik mei wille dien. Je belibben altyd wer wat
oars. De meast bysûndere útspraak fan in boer
dêr’t ik de skuorre yn stapte en sei dat ik mei
22

Wy ha trije jonges krigen, se binne fan ’94,
’98 en ’02. By de tredde krigen we frjemde
opmerkingen sa as: ‘No, alwer in jonge?!’
en: ‘No moatte jimme noch in kear!’ Ik hâlde
my dan mar stil mar koe der eins mar min
oer. Wês dochs bliid dat je bern krije kinne en
dat se sûn binne! Ik ha altyd sein, de famkes
komme fansels wol en dat is ek sa! De âldste
wennet ’samen’ en hjir komt genôch jongfolk
oer de flier, dat is gesellich en dan fiel jo josels
ek wer tweintich.
Us jonges binne alle trije grutte keardels
wurden en alle trije wurksum yn de agraryske
sektor en alle trije fiele se wol yn mear as
mindere mate foar de buorkerij. Doe’t ús
âldste noch mar trije moanne wie binne we
ferhuze fan de Munkedyk nei de Kaepwei en
noch gjin fjouwer moanne letter baarnde de
pleats ôf! Al mei al net sa’n maklike tiid, we
ha tsien moanne yn in caravan wenne, je libje

dan net mar wurde dan libbe. Dêrnei moaie
jierren hân, de bern lyts mei alles wat der by
heard, je fleagen hiel wat of, taksy-mem!
It meunsternimmen stadichoan ôfboud
oant de twadde twa wie, doe ophâlden en
mear mei yn it bedriuw, al ha ik de keallen
bygelyks altyd wol dien. Der is altyd wol
wat te dwaan, it jongfee, de fokkerij, keallerij,
melke, bisten ferhúzje ensf. De hichtepunten
binne foar my dochs wol de 100.000 liter-kij
en ien hat sels de 10.000 kilo fet en aaiwyt
helle. Ek ha ik mei de bern wol mei dien oan
keallekeuringen, de allerearste kear kamen we
fuortendaliks mei de algemien kampioen thús!

De gaastmar
Wy wenje no al jierren in hiel ein bûten it
doarp en komme der sadwaande ek net folle.
Foardat de Kaepwei yn de santiger jierren
oanlein is, hearden de pleatsen oan de Grûns
by Nijhuzum, dat doarp ha wy ek altyd noch
wol kontakt mei. No ha wy fansels foardat we
nei de pleats ferhuzen wol goed seis jier yn
de Gaastmar wenne! Mar ek doe wiene wy
der net safolle, Klaas nei de pleats en ik oan it
wurk as ik wie by Pieter Haijtema, want dêr
hie ik myn hynder stean, (dy ik dus as fôle by
myn staazje boer kocht hie)
Ik wie der ’kind-aan-huis’ en mocht der
graach wêze. Mjuksje, hynders longeare,
ha sels wol mei Pieter hynsten beleard, oft
hja fuort wiene te tugen of sa dan sette ik de
hynders op stal en fuorre se.
Op de Munkedyk hiene we beste buorlju oan
Hielke en Durkje, ús poes mocht ek graach by
harren wêze, doe’t wy op de pleats wennen
rûn hja wolris werom nei de Gaastmar, dan
belle Durkje: Poes sit hjir wer op de stoepe
hear! Wêr’t oare minsken harren steurden oan
it kraaien fan Pyt syn hoarne fûn ik dat just

moai, joech my in thúsgefoel. En ek it geblaf
fan Catharina har hûn koe ik my net drok om
meitsje, dan krige er in aai en bêde ik him
wat del. Sa is elkenien wer oars en ergerje ik
my oan dingen wêr’t in oar syn skouders by
ophellet. Wy ha der wol in goede tiid hân mar
ik bin mear ien foar de rêst en de romte.

Wa soest wolris moetsje
wolle?
Dat is Doutzen Kroes omdat sy net allinne
fan bûten moai is mar ek fan binnen, net
tsjinsteande alle rykdom in gewoan Frysk
famke bleaun, earlik, oprjocht, mei in hert fan
goud.

Hobby, passy
De tún wie altyd ek in passy mar is der
de lêste jierren wat by ynslûpt, sil wolris
op de kop moatte, ek omdat se no mei de
polderdyk dwaande binne op it hiem. Ik hâld
fan roazen, foaral fan Ingelske, Google-je
mar ris op David Austin Roazen, dan kinne
jim sels sjen hoe moai at dy binne. Ik fyn it
moai om kleuren te kombinearjen en ferskate
blêdfoarmen.
Foto’s meitsje fan bisten, beammen en moaie
loften mei ik ek graach dwaan. Fierder hâld ik
in soad fan bisten, de hynders, ha ferline jier in

hynstefôltsje by myn merje hân, de hûn en de
katten, dy binne altyd by my yn’e buert. En de
kij, we ha swart- en readbûnten mar ik ha ek
de wytrêch-ôftekening deryn fokt en no ha wy
in kealtsje mei baggerbûnte poaten.
Oer myn earste hynder, dy fan Postma, ha
ik noch in bysûnder ferhaal, ik ha der in
soad, meast hynstefôltsjes by fokt en jammer
genôch neat út dat laach oerhâlden, mar dat
hynder hjitte fan Earstelinge, no typte ik in
pear jier lyn foar de aardichheid dy namme
op Google yn, nijsgjirrich wat der foarby
komme soe. Der ferskynde in stambeam op
it byldskerm fan in Frysk hynder yn Amerika
wer fan Earstelinge de beppe wie en Oberta de
mem, dat wie it twadde fôltsje, noch berne op
Hieslum en doe ferhuze nei de Burd.
Dit Amerikaanse hynder stie by in bedriuw dat
hynders ynset by media doeleinen, se binne sa
mak dat ferneamde minsken der op sitte kinne
en se dogge ek keunstkes lykas knibbelje.
No kaam ik der efter dat de spiler fan Harry
Potter, doe’t hy in moaie jongkeardel wurden
wie, yn Adamskostuum op dit hynder sitten
hat en de foto’s derfan yn in glossy-blêd stien
ha!
Dan ha ik fansels noch in grutte hobby en
dat is tekenjen en skilderjen. Dat ha ik myn
hiel libben al dien. Doe’t ik trettjin wie ha
ik in earste priis wûn mei in skilderij mei it
tema ’oogst’, rispinge yn it Frysk, fan it blêd
‘Boerderij’, dit hinget noch altyd by ús yn
de keamer. Troch de jierren hinne ha ik fan
alles wol dien, troukaarten, bertekaartsjes,
bedriuwsbuorden, jubileumkado’s, grutte
buorden op optochtweinen, dekôrs foar
toanielstikken. Sa troch de jierren hinne ha
ik ek wolris kursussen, lessen en workshops
folge. Ek ha ik sels wolris workshops jûn.

de kowekop
fan Aaltje 49,
in hichtepunt...
It leafste skilderje ik, sa’t jim no hast wol riede
kinne tink ik, bisten! In hichtepunt is wol de
kowekop fan Aaltje 49 , de earste súksesfolle
keuringsko fan Nederlânsk topfokker Nico
Bons, dy’t ik op syn reade keuringskiste
skildere ha, dy giet mei nei alle keuringen.
Hy fokt echt supermoaie kij en syn folgjende

doel is in Europeesk kampioenskip.
Ik ha ek noch in oare hiel bysûndere opdracht
hân, dat gie nammentlik sa: ik hie in
workshop folge yn Koudum, in hiel wykein
naam dat yn beslach, mei as opdracht in Frysk
hynder meitsje fan ‘was’, ûnder begelieding
fan in byldhouwer.

Pieter Haijtema...
Doe’t it hynder klear wie bin ik der mei nei de
Burd gien, ik tocht dy moat ik efkes oan Pieter
Haijtema sjen litte. Hy fûn him sa moai dat er
sei: Meist’ ek wol ien foar my meitsje, dan kin
er moai op myn kiste stean at ik dea gean…
No doe draaide my myn liif om… mar ik fûn
it ek wol in hiele ear dat hy my dat frege. Ik
bin der doe noch in pear kear oanwipt en ha
we it der oer hân hoe’t it hynder der út sjen
moatst. Jammer genôch is Pieter doe tige
hastich weirekke en ik besefte dat hy it hynder
sels net mear sjen koe, mar ik hie it beloofd en
ha doe yn twa, trije dagen dat hynder makke.
Wol in hiel emosjonele opdracht, der binne
dan ek wol triennen op fallen.

Wer meie we dy nachts
foar wekker meitsje?
Dat is net sa dreech, foar keallerij! Dat doch
ik dochs altyd al en ik bliuw der ek wolris foar
op. Nij libben is altyd wer moai en at it in kear
ferkeard leit of sa en it slagget om it keal der
libben út te krijen en de ko komt der goed foar
wei dan jout dat in goed gefoel, en tinke je;
at ik der no net by west hie dan hie it wol hiel
oars beteare kinnen!

As lêste noch dit...
Utspraken fan myn âlders, se libje beide net
mear mar mochten wol âld wurde, dêr’t ik de
leste tiid faak oan tink, heit ha ik faak sizzen
heard: ‘Verdeel en heers!’ En mem sei altyd:
‘Der steane ferkearden oan it roer!’
Ek noch nijsgjirrich om te fertellen; ús
âlderlike pleats is no in soarchbuorkerij, de
Timpe. Earst woe ik der net hinne, hie der wol
7 jier net west, woe it sa foar my hâlde lykas
it wie. Mar dochs in kear der op weage en no
fyn ik it geweldich om der hinne want der is
no in muzykkafé yn de golle, dêr’t ek myn
Earstelinge stie, hoe bysûnder is dat! Ha der
prachtige optredens bywenne!
Folgjende himd fan’t liif- wurdt frege oan
gatze Ykema.
Aukje Bakker-Labordus
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VEELZIJDIG BOUWEN

BEDRIJVEN
SCHIPHUIZEN

De Skatting 38 - 8621 BW Heeg - tel. 0515 442278
i n f o @ v e l l i n g a b o u w. n l - w w w. v e l l i n g a b o u w. n l
vellinga advertentie sylboade.indd 1

Bedrijfspresentatie
nieuwe adverteerder!
Jelke Vellinga,
Bouwbedrijf Vellinga Heeg BV

11-09-19 13:28

Beste inwoners van Gaastmeer en omstreken,

L

angs deze weg wil ik mij voorstellen aan alle bewoners van gaastmeer en
omstreken. Bouwbedrijf Vellinga Heeg BV is sinds 1930 actief in al het timmerwerk.
Pake Wiebe is begonnen in Heeg als onderhoudstimmerman en heeft zo de basis
gelegd voor het bedrijf.
In 1965 heeft mijn vader Lolke Vellinga het bedrijf voortgezet. Heeg is in de jaren 70 tot en met
nu stevig gegroeid in woningbouw en industrie. Veel watersport gebonden bedrijven vonden
hun weg naar het plaatsje aan het Heegermeer.
Ik heb zelf het stokje overgenomen op 1 januari 1990. Op 25 jarige leeftijd was het tijd dat ik
de werkzaamheden ging leiden in Heeg. Mijn vader was toen 67 jaar en vond het eigenlijk wel
mooi geweest: ‘Hjir hest de sleutel, moast het no sels mar dwaan jonge’, zei hij toen.
Ondertussen werken we met een 10 tal vaste mensen en een 4-5 variabele werknemers in
en rond Heeg aan verschillende klussen. Het onderhoud aan woningen en bedrijven is nog
altijd de basis van ons bedrijf.
Afgelopen jaar hebben wij Eelco Leenstra in dienst genomen. Eelco heeft meer dan, zijn
sporen verdient in het timmervak en vakmanschap. Het is dan ook een logische keuze tussen
beide partijen geweest om samen verder te gaan.
Eelco kan het aanspreekpunt blijven voor alle inwoners in Gaastmeer, om zo van dienst te
zijn bij alle voorkomende timmerwerken. Natuurlijk zal er een terugkoppeling zijn met het
kantoor in Heeg, waar wij de aansturing zullen blijven coördineren, in de vorm van calculatie
en werkvoorbereiding.
Ondertussen is Eelco in deze periode bezig geweest met de stormschade van afgelopen
maand. Menige schade aan daken en lichtkappen zijn in Gaastmeer weer hersteld.
Het is goed te zien dat de basis die Eelco heeft gelegd in Gaastmeer, blijft gehandhaafd.
Wij zullen er alles aan doen om Gaastmeer en omstreken zo goed als het kan te bedienen.
Mocht u ons nodig hebben dan staan we klaar!
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Jaarvergadering Fûgelwacht De gaastmar
op vrijdag 8 april 2022 om 20:00 uur
Us Doarpshûs te gaastmeer
Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen

wolkom!

3. Notulen jaarvergadering 2019 (zie jierferslach)
4. Jaarverslag 2021 (zie jierferslach)
5. Financieel verslag 2021 (zie jierferslach)
6. Bestuursverkiezing.
Cees van Mourik, Jacob van der Goot, Sible de Vries en
Kees van der Schoot zijn aftredend en niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor Piet Visser, Maurits Dantuma en
Douwe Wiegersma Czn te benoemen.
Tegenkandidaten kunnen zich tot 8 april 2022 aanmelden
bij de voorzitter Cees van Mourik (telefoon 469393)
7. Het bestuur stelt voor de inscriptie in de wisselbeker en het
herinneringsplaatje voor het vinden van it earste ljipaai af te
schaffen.
8. Het bestuur stelt voor om, in samenwerking met
Staatsbosbeheer, een betonnen voorwal voor de
oeverzwaluwwal te realiseren (zie jierferslach).
9. Het bestuur stelt voor een projectcommissie te benoemen
voor het realiseren, in samenwerking met provincie,
gemeente en Fryske Gea, van enkele vogeleilandjes aan
de zuidkant van het Grote Gaastmeer (zie jierferslach).
10. Rondvraag
11. Pauze: de gebruikelijke verloting met prachtige prijzen.
Na de pauze vertelt boswachter Henk-Jan van der Veen
over het werk bij Staatsbosbeheer
12. Sluiting door de voorzitter
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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
Garage de Hoop - Osingahuizen 18 - 8621 XD Heeg - T. 0515 443535
www.garagedehoop.nl - info@garagedehoop.nl

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
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Harinxmastrjitte 38
8621 BL Heeg
tel. 0515-442307

Woensdagmiddag
kinderen knippen
Vrijdagavond
knippen zonder afspraak
voor volwassenen

Iepen Frysk Kampioenskip Klompkesilen
yn de Gaastmar!
Aan de kinderen van de basisschool
en hun (groot)ouders,
Op zaterdag 2 juli 2022 hopen we in samenwerking
met het IFKK en in goede gezondheid het ‘Iepen Frysk
Kampioenskip Klompkesilen’ te organiseren, en jawel
‘weer’ in Gaastmeer.
Mocht de wind gunstig zijn, dan leggen we de
wedstrijdbaan vlak bij de brug.
We zeilen in twee klassen:
1. Vrije klasse.
Dit is een fantasie zeilbootje gemaakt van een klomp.
2. Eenheidsklasse.
Dit is een bouwpakket waar de klompen gelijk aan
elkaar zijn.

Info kunt u verkrijgen bij
Eelco Leenstra
T. 0621832202
mail: eelcoleenstra@hotmail.com

Voor dit evenement kunt u nu zeilklompen voor de
eenheidsklasse bestellen, zodat de kinderen met een
prachtige klomp aan de wedstrijd kunnen verschijnen.
In overleg kunnen we de klomp voor u in elkaar zetten,
zodat u de klomp alleen hoeft te schilderen
Graag horen wij van jullie allemaal!
De ’Iepen Dei Kommisje’
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Ligboxstallen, loodsen en schuren

(Woon) boerderijen

Utiliteitsbouw

Nieuwbouw en verbouw

Verhuur van bedrijfsruimte/winterstalling.
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.
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Menno Jansen

30

laatste
gezamenlijke
gesnoeid
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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 nfo@pisoinstallatie.nl

24 uur per dag, 7 dagen per week

Wij staan voor u klaar!
Thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet. Welke zorg u
ook nodig heeft, wij zijn er voor u. Antonius, voorheen Thuiszorg
Zuidwest Friesland, biedt alle soorten zorg aan huis, zoals verpleging,
persoonlijke verzorging, nachtzorg én gespecialiseerde zorg.
Dankzij de korte lijnen met ons ziekenhuis kan er thuis heel veel.
En als zorg thuis niet kan? Dan helpen we u in ons ziekenhuis in
Sneek. Wij zijn er voor u, zodat u langer thuis kunt blijven wonen
óf eerder uit het ziekenhuis weer naar huis kunt.

Sandra Galema is wijkverpleegkundige
in uw buurt
Welke zorg u ook nodig heeft, zorgteam
Heeg is er voor u en uw naasten. Sandra
komt graag bij u langs voor een vrijblijvend
gesprek. Want ook u verdient optimale zorg,
precies op maat.

0515 - 46 18 91 | TeamHeeg@thuiszorgzwf.nl | mijnantonius.nl/thuiszorg
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gaastmeer
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.

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

een ruim
assortiment
gezelligheid
en service!

DAGWinkEl
Munkedyk 13
8611 JP Gaastmeer
tel.
e-mail
website

0515 46 96 53
info@dagwinkelgaastmeer.nl
www.dagwinkelgaastmeer.nl
u vindt ons ook op

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.

Heerlijke streekproducten
•
•
•
•

verse schapenkaas
Terschellinger biologische kaas
meelproducten molen ’Het Lam’
bijzondere lekkere wijnen van
‘De Vier Heemskinderen’
• en een groot assortiment
biologische producten

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!
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MEi LARS & RUDY

gRANOLA

gezond ontbijten
met zelfgemaakte
granola
door Margriet Burgers
Granola is een gezonde mix van haver, noten, zaden
en pitten... Het mengsel bestond oorspronkelijk uit
havermout, noten, honing en soms ook wat gepofte rijst.
Deze ingrediënten werden vervolgens krokant gebakken.

ingrediënten
• 300 gr havervlokken
• 75 gr blanke amandelen, grof gehakt
• 75 gr hazelnoten, grof gehakt
• ½ - 1 tl kaneelpoeder
• snuf zout
• 75 ml honing
• 75 gr kokosolie
• 1 tl vanille-extract
• 50 gr donkere rozijnen
• 75 gr gedroogde cranberry’s
Het is supermakkelijk om zelf granola te maken!
Het is ook heel lekker, met wat yoghurt of kwark.
Je kan er precies in doen wat je zelf lekker vindt
of nog in de kast hebt staan wat toch op moet!
Gebruik eens agavesiroop of de Canadese ahornsiroop
die wij in de kast hadden staan, in plaats van honing in je
granolarecept.
Gebruik speculaaskruiden in plaats van de kaneel, wissel
af met andere noten, voeg andere gedroogde vruchten
toe of gebruik van pompoenpitten of kokosrasp.

geniet van je zelfgemaakte granola
als ontbijt!
En natuurlijk...
zijn alle ingrediënten in onze DAgWiNkEL
te verkrijgen!

Yt lekker!

Bereiding: granola
1. Verwarm de oven voor op 160⁰ C en
bekleed een bakplaat met bakpapier.
2. Doe de havervlokken, de gehakte
amandelen, de gehakte hazelnoten,
het kaneelpoeder en het zout in een
kom en meng dit door elkaar.
3. Doe de honing, de kokosolie en het
vanille-extract in een steelpan en
verwarm deze al roerend tot een
vloeibare massa.
4. Giet het honingmengsel in de kom en
roer alles goed door elkaar.
5. Spreid alles vervolgens uit op de
bakplaat.
6. Zet de granola in totaal 25 tot 35
minuten in de oven.
7. Schep de granola na iedere tien minuten
om.
8. Laat de granola afkoelen.
9. Voeg de rozijnen en de cranberry’s toe
en bewaar het luchtdicht.
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familie - vakantiehuis
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

restaurant | snackbar

HERBERCH
BY ÚS THÚS

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

breksdyk 42
8614 ax oudega swf
0515 46 94 97 * 06 27 316 106

www.herberchbyusthus.nl
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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

Wist u dat?
Bericht van Doarpsbelang
door Emmie Samidjono

gaastmeerders heel sportief zijn?
Natuurlijk hebben we ons sportplein waar we op eigen
gelegenheid gebruik van kunnen maken, maar er zijn
ook nog groepsactiviteiten.
Op de dinsdagavond...
is een groep van maar liefst 15 vrouwen volop aan het
buiten sporten onder leiding van Reinou van der Tol.
Mannen zijn ook van harte welkom hoor. Het is een
intensieve workout van 19:15-20:15 uur door het dorp.
Wellicht heb je de dames al een keer voorbij zien komen.
En op woensdagavond...
is er yin yoga onder leiding van Marieke de Vries in het
voormalige schoolgebouw van 20:00-21:30. Een hele
andere workout dan die van Reinou, een hele goede
combinatie zo. Na een meditatie volgen yoga houdingen
die werken op het bindweefsel en ondersteuning bieden
aan de gewrichten. Voor meer ruimte in lichaam en
geest. Bij Tieneke waren er nog 2 mannen in de les,
maar nu zien we bij Marieke ook alleen dames.
Zijn alleen de dames sportief ingesteld?
Nee hoor, we zien nog wel eens een mannelijke
Gaastmeerder op de fiets. En biljarten is ook een sport
toch?

Wil je meer weten over
de groepsactiviteiten?
Voor het buitensporten...
Reinou T. 0651848654

En al het klussen...
houdt de spieren wel bezig. Dat sporten gezond is, dat weten
we allemaal. En onder begeleiding in beweging zijn, zorgt
ervoor dat je heel bewust beweegt, zodat je sterker wordt en
minder snel blessures krijgt.
En je maakt heerlijke (anti-stress) stofjes zoals endorfine aan.

Voor yin yoga...
Marieke T. 0657537706
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herinneringen

HET VERHAAL VAN...

aan Gaastmeer

EVACUÉ
DOOR WURkgROEP
OER DE gAASTMAR

Vòòr mij ligt de laatste
Rondzendbief Vrienden
van gaastmeer van
2021. Deze en alle
vorige, omdat ik immers
al sinds jaar en dag
Vriend ben, lees ik altijd
met aandacht en plezier.
Zij herinneren me
telkens opnieuw aan de
korte maar enerverende
tijd die ik in gaastmeer
heb moeten en mogen
doorbrengen. Dat was
gedurende winter en
voorjaar 1944-1945!

Boerderij Dorpwijk in 1945

H

et was “moeten” omdat mijn ouders
vanuit Lobith-Tolkamer waar mijn
vader Inspecteur bij de Douane was,
moesten vluchten voor het oorlogsgeweld.
Het was “mogen” omdat boer Atsma en zijn
vrouw zo gastvrij waren mijn ouders met toen
vijf jonge kinderen op hun boerderij tijdelijk
onderdak te verschaffen.

Boerderij Dorpwijk in 1945

De ouders van Eelco Nikkels

Die boerderij heeft als huidig adres Munkedyk
2. Voor lezers onbekend met dit adres: het is,
komende uit Heeg naar Gaastmeer de eerste
boerderij rechts na de zijweg naar Oudega.
De boerderij staat er nog steeds, maar is als
zodanig niet meer in bedrijf. Sinds alweer vele
jaren huist er het Restaurant Boppe de Golle.
Tot na de oorlogsjaren was de boerderij nog
eigendom van onze familie van grootmoeders
kant en geërfd door mijn vader. Zijn moeder
was een Visser. De familie Atsma had de
boerderij en landerijen gepacht en heeft die
enige jaren na de oorlog toen mijn ouders met
hun gezin van zes kinderen dringend behoefte
hadden aan contanten, gekocht.
En ja, die Visser’s! Op de begraafplaats bij
de kerk van Gaastmeer hebben diverse
Visser’s hun laatste rustplaats gevonden.
Bij leven waren zij al vanaf de eerste helft
van de 18e eeuw actief in de palingvisserij.
Zij exporteerden hun paling levend in
zeewaardige, met buns uitgeruste palingaken
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naar Londen. Onder de titel “De Palinghandel
op Londen” - te vinden op de website van
Gaastmeer - is veel interessante informatie
beschikbaar. Daaruit wordt duidelijk,
dat Gaastmeer naast Heeg en Workum
eeuwenlang een centrum van de paling-handel
is geweest.
In de precieze afstamming van mijn
grootmoeder Visser heb ik me nimmer
verdiept. En thuis was daarover ook weinig
te vernemen. Omdat mijn grootouders van
vaders kant helemaal werden doodgezwegen.
Zij woonden in Deventer waar ook mijn vader
is geboren. Mijn grootvader die anderhalf jaar
vòòr mijn geboorte was overleden, dreef daar
een graanhandel waaraan hij in de crisisjaren
’30 failliet was gegaan. Mijn vader - enig kind
- had met zijn ouders gebroken na het verzet
van zijn moeder tegen zijn voorgenomen
huwelijk in 1934. Hun uiteindelijke
toestemming die hij toen op zijn 29ste nog wel
nodig had, had hij zelfs tevoren notarieel laten
vastleggen om bij de officiële huwelijkssluiting
geen risico te lopen. E.e.a. verhinderde
hem overigens niet om als enig erfgenaam
hun erfenis, waarvan de boerderij dus deel
uitmaakte, te aanvaarden. Van die obligaties in
Russische spoorwegmaatschappijen heeft hij
nimmer iets teruggezien. Maar dit terzijde!
Toen ik in december 1944 in Gaastmeer
arriveerde, was ik een jongetje van nog maar
vijf jaar. Mijn vader had daartoe een auto

kunnen regelen. Waarschijnlijk omdat mijn
moeder nog kraamvrouw was. Zij had kort
daarvoor het leven geschonken aan een vijfde
spruit.
Veel kan ik me dus niet meer precies
herinneren. Maar toch, die gebeurtenissen in
mijn vroege jeugd hebben een onmiskenbaar
diepe indruk op me gemaakt.

it húske...
De boerderij had bijvoorbeeld nog geen toilet
binnenshuis. Als we “moesten” konden we
onze toevlucht nemen naar een klein optrekje
op het erf achter de boerderij. Daar rook het
niet altijd fris!
Uiteraard keken mijn broertjes en ik onze
ogen uit naar alles wat zich op de boerderij
afspeelde. Wat goed om dat boerenleven
in ieder geval en al zo jong te hebben leren
kennen, realiseerde ik me later. Het was winter
en de koeien stonden op stal. En ook de
Bolle, de enige stier, afgezonderd in een apart,
versterkt hok. Ik herinner me dat geweldige
beest als de dag van gisteren. Toen boer
Atsma me kennelijk wilde plagen, tilde hij mij
pardoes op de rug van die stier. Wat toen mijn
reactie was? Die grote stal te klein, denk ik.
Helder staat me nog voor ogen de blik die ik ’s
ochtends mocht werpen op de lijkjes van twee
’s nachts doodgeboren veulentjes. “Zielig” zei
mijn moeder. Een woord dat ik toen nog niet
kende.

keallerij...
En wat ook een spannend schouwspel! Boer
Atsma die met een dik touw gebonden om
de poten van het kalfje die al achteruit de koe
staken, daaraan aan het trekken was om de koe
van haar nakroost te verlossen. Dat gebeurde ‘s
winters natuurlijk meerdere malen, waarbij ook
mijn vader mocht laten zien wat hij waard was.
Na ieder kalfje trakteerde vrouw Atsma ons
kinderen op biest. Waar ik me afvraag of biest
heden ten dage nog bij jongeren bekend is, het is
de melk die een koe afgeeft twaalf uur nadat zij
gekalfd heeft. Rijk aan afweerstoffen en daarmee
goed voor een grotere weerbaarheid. Wat aan
biest voor het net geboren kalf te veel en dus
over was, werd dus in de een of andere vorm –
in ieder geval met suiker – aan ons voorgezet.
Ook om ons aan te sterken natuurlijk.
Mijn ouders hadden op de boerderij natuurlijk
niet veel om handen. Mijn moeder moest mijn

jongste broertje voeden en verzorgen en verder
kon zij wat helpen in de huishouding. Maar
de verhouding tot haar gastvrouw leverde af
en toe best de nodige spanningen op. Ik heb
achteraf zo mijn vermoedens gekregen. Zij
voelde zich natuurlijk toch een beetje medeeigenaar van de boerderij en dacht wellicht dat
zij daarom iets te vertellen had. Vrouw Atsma
daarentegen was getrouwd met de pachter en
daarmee terecht baas in eigen huis.
Van de bezigheden van mijn vader herinner
ik me vooral dat hij iedere dag in de stal gezeten op een krukje - bezig was de dagelijks
benodigde portie aardappels te schillen. En
dat hield hem best een tijdje van de straat.

Jirpels skile...

Naast het gezin van de boer en dat van ons
zelf, waren er immers nog meer evacuées:
een echtpaar met twee kinderen uit Arnhem.
Waar ik het toen als vijfjarige vandaan haalde,
ik zou het niet weten. Maar ik vond dat
aardappelschillen toen geen passend werk
voor mijn vader.
Hoewel ik nog niet leerplichtig was, ging ik
toch dagelijks met mijn oudere broer naar
school in een gebouw vlak bij de kerk. Voor
mij was dat uiteraard de kleuterschool. En
op zondag vergezelden we mijn ouders naar
die kerk. Waar veel later de, naar ik wel eens
heb gehoord, in Gaastmeer legendarische
dominee Bruinsma voorging. Was hij niet de
initiatiefnemer tot de bouw van een aantal
vakantiewoningen aan It Piel? Mij bekend
vanwege een in 1979 in één van die huisjes
doorgebrachte, verregende zeilvakantie. Onder
het motto: “Terug naar de roots!”
Gaastmeer’s Pieltsjerke, gelegen immers aan
It Piel, stamt in oorsprong uit de 19e eeuw
en werd in 1956 helemaal gerenoveerd.
Het gebouw staat op de monumentenlijst.
Binnen bevinden zich een fraaie eikenhouten
preekstoelkuip uit de 17e eeuw en een mooi
kerk-orgel. De torenklok stamt uit 1517. Maar
dit soort wetenswaardigheden, daar ben ik pas
later achter gekomen.

boerderij. Maar ook wel voor zover onze
ouders dat toestonden, gewapend met een
polsstok door de weilanden er tegenover om
over slootjes te leren springen.
En om daar in het voorjaar het eerste kievitsei
in mijn leven te vinden.

Razzia

Een onuitwisbare indruk was wel mijn eerste
kennismaking met de bezetter. Ik zie de
“Moffen” nog komen.
In een colonne vrachtauto’s vanuit Heeg
met als doel in Gaastmeer een razzia te
ondernemen. Eerder dan door het zicht op
die colonne zal mijn gemoedsgesteldheid toen
wel bepaald zijn door de verstijfde gezichten
van de volwassenen in huis. Met name van
moeder Atsma die zich realiseerde dat zij twee
volwassen zonen in huis had. Ekke en Jan,
beiden actief in het verzet. Die moesten zich
als de bliksem gaan verstoppen.
Als eerste boerderij op weg naar het dorp
waren wij natuurlijk het eerst aan de beurt.
Mijn moeder die op dat moment bezig was
mijn jongste broer de borst te geven, werd
door een Duitse soldaat met het geweer in de
aanslag gedwongen hem de weg te wijzen naar
de hooizolder. Hij kende kennelijk geen goede
manieren: hij liet mijn moeder voorgaan
op de ladder. Bovenaan gekomen zag mijn
moeder nog net de laatste sporten van de
touwladder verdwijnen waarmee Ekke en Jan
hun schuilplaats in de hooiberg hadden weten
te bereiken.
Gelukkig nam de soldaat niet de moeite om
die te gaan doorzoeken.
Alle kinderen waren van de doorzoeking van
de boerderij niet direct getuige. De boerin
had ons allemaal meteen om de keukentafel
verzameld met een bord pap voor onze neus.
Uit angst dat wij Ekke en Jan, vaak onze
speelmakkers in huis, zouden verraden door
hun namen te gaan roepen. De pap was nog
niet op of het bord werd weer vol geschept.

Boer Willem Ekkes Atsma

Myn earste
ljipaai...
In onze vrije tijd zwierven mijn oudste broer
en ik in de stal en buiten op het erf van de
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Het ‘bezoek” van de Duitsers leidde niet
tot resultaten waar zij naar op zoek waren.
Dus begaven zij zich naar het bedrijf
van onze buurman, een garage waar o.a.
landbouwwerktuigen waren gestald. Ook
daar werd – opnieuw zonder enige vondst van
belang - een grondig onderzoek in gesteld.
Tot en met twee verder in het land gelegen
schuren. Het derde, nog verder weg gelegen
schuurtje lieten ze maar zitten. God zij dank!
Want de wapens, munitie en explosieven die
enige nachten daarvoor door de Engelsen in
de buurt waren gedropped, lagen daar gewoon
voor het grijpen. Wanneer ik me nu nog
probeer te verplaatsen in de angst toen van
onze buurman, lopen me bij wijze van spreken
de rillingen nog over mijn rug. Naar verluidt
werden verder in het dorp wèl enige mannen
opgepakt. In het Fries Verzetsmuseum in
Leeuwarden zal daarover ongetwijfeld meer
informatie te vinden zijn.
Mijn laatste herinnering geldt de bevrijding.
Mijn vader vond dat die gevierd moest worden
met een tochtje van het hele gezin in een
roeisloep over It Piel en nog een beetje verder
richting de Fluessen.

rood-wit-blauw
de bevrijding...
De sloep droeg meteen de Nederlandse
driekleur en wij waren allemaal uitgedost
met rood-wit- blauwe vlaggetjes. Waar mijn
ouders niet op gerekend hadden, was dat
Gaastmeer weliswaar was bevrijd, maar de
overkant nog niet. Daar ontwaarden zij op een
gegeven moment nog boten van de bezetter.
De vlag(getjes) meteen gestreken! En mijn
vader maakte dadelijk rechtsomkeert. Ik heb
hem ook later nooit meer zo hard aan riemen
zien trekken.
Na de bevrijding konden wij terug naar ons
huis in Lobith-Tolkamer. Opnieuw kon mijn
vader voor die reis een auto regelen. Alles was
daarin al met veel moeite gepakt toen ik het
presteerde kopje onder te gaan in de sloot aan
de straat vòòr de boerderij. Helemaal onder
het eendenkroos kwam ik weer boven. Mijn
moeder heb ik nimmer betrapt op het gebruik
van krachttermen. Ook toen niet! Maar toch!
De familie Atsma vergat ons niet. Nog jaren
na de oorlog stopte er in Lobith thuis een paar
dagen voor Kerst een vrachtauto van Van
Gend & Loos voor onze deur. Om bij wijze
van Kerstgroet en bonus bij de pacht een haas
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af te leveren. Die had bij leven genoten van al
wat de Friese weilanden aan smakelijke hapjes
te bieden hadden.
Helemaal in alleen zijn eigen vachtje kwam
hij aan. Met touwtjes kruislings door de pezen
van de achterpoten gebonden en natuurlijk
voorzien van een adreslabel. Wij kinderen
vonden dat dooie beest best eng. Gelukkig
had mijn moeder iemand in de buurt om het
vakkundig te villen. Ik kan me niet herinneren
dat ik er even smakelijk van heb gegeten als die
haas van de groene Friese blaadjes. Dat nog
afgezien van enige geboden voorzichtigheid,
want ook de hagel waardoor het beest
het leven had gelaten, hadden we cadeau
gekregen.

Ekke Atsma...
Oplettende lezers zullen zich inmiddels
hebben afgevraagd: Ekke Atsma, die naam
kennen we toch? Zo zij hem niet persoonlijk
gekend hebben! Welnu, het is inderdaad
één en dezelfde persoon. Ekke heeft zich
vanuit zijn woonplaats in Leiderdorp vele
jaren onderscheiden als secretaris van de
Vrienden van Gaastmeer. Waar hij nog
jaarlijks contact had onderhouden met mijn
ouders, wisten wij waar hij ’s zomers te vinden
was: op een boerderij aan De Grons. richting
Nijhuizum. Toen mijn vrouw en ik daar in
2014 met onze boot langs voeren, hebben
wij er maar even aangelegd. Niet dat we
elkaar verder nog kenden, maar het ophalen
van gemeenschappelijke herinneringen was
niettemin gezellig en vruchtbaar.
In de NRC van eind juli 2015 ontwaarden we
zijn overlijdensadvertentie. Bij leven Hoofd
Wetenschappelijk Onderzoek der Koninklijke
Marine, Lid in de Orde van OranjeNassau en
Lid van de Binnenlandse Strijdkrachten WO II.
Wat een indrukwekkende inzet voor ons
land! Herinneringen genoeg om af te reizen
naar zijn begrafenis in Gaastmeer. Met een
herdenkingsdienst in dezelfde kerk waar ik als
jongetje van vijf al mee naartoe was gesleept.
De cirkel had zich min of meer gesloten.
Eelco Nikkels

Wurkgroep ’Oer De gaastmar’
korte genealogie van Antje Jan Visser,
grootmoeder van de schrijver.
Hoe komt nu de grootmoeder van
Eelco Nikkels, de schrijver van deze
jeugdherinneringen, aan een boerderij
in gaastmeer, waar het gezin Nikkels
in 1944 naar evacueert? in deze korte
genealogie willen we dit duidelijk
maken.
We moeten dan te rade gaan bij de
palinghandelaren Visser in gaastmeer,
want een van hen is de oorspronkelijke
eigenaar van de boerderij.
Wieger Wiegers Visser (1797-1873)
wordt in 1844, als zijn zwager Rintje
Jans Visser naar Workum verhuist, de
enige directeur van de pallinghandel in
gaastmeer. Hij is in 1824 getrouwd met
Hiltje Sippes Tjaarda uit Joure en ze
krijgen 5 kinderen:
1825: Sippe Wiegers
1827: Dieuwke Wiegers
1830: Tetje Wiegers
1831: Janna Wiegers
1834: Jan Wiegers
De beide zonen komen in de
palinghandel en nemen na omstreeks
1855 het bedrijf van vader over.
De oudste zoon, Sippe Wiegers Visser,
trouwt in 1853 met Cornelia Annes
Visser uit Heeg, een telg uit de Hegemer
familie van palinghandelaren.
Sippe Wiegers Visser laat het huis
op het huidige adres J.J. Hofstrjitte 3
bouwen, waar ze in 1854 gaan wonen.
Ze krijgen 9 kinderen:

1854: Wieger Sippes, getrouwd met Beeuw Tromp en overleden in 1897
1856: Hiltje Sippes, overleden in 1863
1858: Tjitske Sippes, getrouwd met ds. klaas Bosma en overleden in 1929
1860: Anne Sippes, ongehuwd overleden in 1934
1861: Dieuwke Sippes, ongehuwd overleden in 1925
1864: Hiltje Sippes, ongehuwd overleden in 1926
1866: Cornelia Sippes, ongehuwd overleden in 1941
1868: Sippe Sippes, getrouwd met Wijtske Beeuwsma en overleden in 1930
1871: Antje Jan Sippes, getrouwd met Johannes Nikkels, overleden in 1956.
Vader Sippe Wiegers laat in 1877 de grote boerderij Dorpwijk in gaastmeer
(nu Boppe de golle) bouwen en in 1879 komt er een boedelscheiding met zijn broer
Jan Wiegers en verkoopt Sippe zijn aandeel in de palinghandel en het woonhuis op
J.J. Hofstrjitte 3 aan zijn oudste zoon Wieger Sippes.
Enkele jaren later vinden we Sippe Wiegers als rentenier in Heeg, waar hij in 1900
overlijdt. Zijn vrouw Cornelia is al in 1889 overleden.
De oudste zoon Wieger Sippes, al jaren in het bedrijf, zet de palinghandel van zijn vader
voort. Als hij in 1897 op tragische wijze om het leven komt, betekent dit het einde van de
palinghandel van de familie Visser in gaastmeer.
Zijn jongere broer, Anne Sippes, gaat boeren op de boerderij Dorpwijk, die zijn vader heeft laten bouwen.
in 1918 stopt hij met boeren, hij verpacht de boerderij aan Pieter Oppedijk en gaat zelf in Oudega-W wonen, waar hij gaat
rentenieren.
Vanaf 1933 komt er op boerderij Dorpwijk een nieuwe pachter: Willem Ekkes Atsma.
Anne Sippes Visser blijft vrijgezel en overlijdt in 1934.
Antje Jan, de jongste dochter van Sippe Wiegers en Cornelia Annes trouwt in 1904 met Johannes Nikkels, koopman te Deventer.
Als in 1934 de broer van Antje Jan overlijdt, erft zij boerderij Dorpwijk, die bij het overlijden van haar man Johannes Nikkels in 1940
overgaat naar hun enige kind, die ook Johannes heet, de vader van schrijver Eelco Nikkels van bovenstaande jeugdherinneringen.
Het is een hele omweg, maar zo komt een ambtenaar bij de douane in Lobith-Tolkamer dus aan een kapitale boerderij in gaastmeer.
Wurkgroep Oer De Gaastmar

persbericht

VVV Waterland van Friesland
verzorgt het gastheerschap,
de informatievoorziening en
marketing voor onze regio.
Juist voor het gastheerschap:
het verwelkomen van toeristen
hebben we de hulp van de
inwoners nodig.

Persbericht

VVV Waterland van Friesland zoekt vrijwilligers
om toeristen welkom te heten
Meer weten, interesse?
Dan kun je bellen of mailen met Simonia
van VVV Waterland van Friesland. Je kunt haar mailen via
simonia@waterlandvanfriesland.nl of bellen op 0513 - 416 030
www.waterlandvanfriesland.nl
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Kleine Palen 27
8601 AB Sneek

✔ Vloeren

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

✔ Interieurstoffen

✔ Raamdecoratie

✔ Zonwering
✔ Horren

www.bergstrasneek.nl
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De Aldegeaster Skomskowers

G

raag stellen wij ons even
aan je voor.
Wij zijn De Aldegeaster
Skomskowers, een sloeproeivereniging uit Oudega SWF. Ruim
20 jaar geleden toverden we een
vervallen houten reddingssloep
om tot een prachtige achtpersoons
roeisloep genaamd ‘Skomskower’.

En door...
Een aantal jaar later schaften we een
zespersoons roeisloep aan welke we
omdoopten tot ‘Skomskowster’. Met beide
sloepen roeien we mee in de Nederlandse
competitie en zowel de Skomskower als de
Skomskowster heeft een fel begeerd HTnummer, waardoor we jaarlijks van Harlingen
naar Terschelling mogen roeien. Sinds deze
winter hebben we ook een St Ayles skiff
aan onze vloot toegevoegd, met de naam
‘Skomskiff’.
Met name voor onze St Ayles skiff zijn we nu
op zoek naar een aantal enthousiaste roeiers.
Lijkt het je leuk om het eens te proberen of
zou je aan het roer van onze Skiff willen
staan? Meld je dan aan voor een proeftraining.
Je kunt je als team opgeven, maar je kunt
je ook individueel bij een van de bestaande
teams aansluiten. Heren, dames, jong of
oud… Trainen overdag of op avond… alles
kan.

St Ayles Skiffs
De St Ayles Skiff krijgt steeds meer
bekendheid in Nederland, maar kent zijn
oorsprong in Schotland. De St Ayles skiff is
ingericht op vier roei(st)ers en een stuurman
of -vrouw. Ze is snel, stabiel en roeit licht,
waarmee ze dan ook geschikt is voor een
brede doelgroep. De St Ayles skiff is er voor
jeugd tot ‘oudere jeugd’ en er wordt veelal
geroeid in gemengde teams.

SkiffieWorlds
Zeeland en Nk in Heeg
Dit jaar vindt in juni-juli het WK Skiffie
Worlds plaats in Zeeland. Voorafgaand
hieraan is het NK in Heeg en wij zijn
uiteraard bij beide evenementen van de partij.
Meedoen is laagdrempelig; er is voor iedereen
een geschikte categorie, zoals 70+, 17-,
gemengd, heren, dames… Dus ooit al eens
wereldkampioen willen worden?
Dit is je kans! ;-)
Mocht je liever de Skomskower of
Skomskowster willen proberen, dat kan
natuurlijk ook. We hebben diverse teams en
je bent van harte uitgenodigd om vrijblijvend
mee te roeien. De trainingen starten in maart
en we roeien tijdens onze trainingen veelal op
de Aldegeaster Brekken.
Hartelijke groet namens bestuur en roeiers van
De Aldegeaster Skomskowers,
Sicco Hylkema, Jos Tio, Trijnie de Jong,
Nynke van den Berg en Sieta Ypma.
skomskowers@gmail.com
www.skomskowers.nl
www.skiffieworlds2022.com
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de pastor schrijft…
Voorjaar 2022
in de gemeenschap rond de
Pieltsjerke bereiden we ons
tijdens deze periode van
40 dagen voor op Pasen,
het feest van het nieuwe begin.
Evenals in het voorjaar van twee jaar
geleden, toen we aan het angstige begin
stonden van de corona-pandemie, is ook
nu de zon weer helder en stralend en
de lucht zó intens diep blauw. Wat een
mooie start van de lente!
Inmiddels lijkt het erop dat de pandemie
op retour is, maar wie had gedacht dat
zich opnieuw een hele grote donkere
wolk boven onze wereld zou vormen?
Wat kunnen we doen om alle slachtoffers
bij te staan, hoe kunnen we ondertussen
proberen de rust in onszelf te bewaren,
zodat we in staat blijven om te doen wat
onze hand vindt?
Mij helpen deze oude woorden van
Franciscus van Assisi (1181-1226) in elk
geval!

Het zevenvoudig pad van
Franciscus van Assisi
ik buig in liefde en dankbaarheid
voor het mysterie
en ik open mijn hart
vol mededogen voor al wat leeft.
ik zie alle schepselen
als mijn broeders en zusters
en ik draag ze zoals ik zelf
gedragen zou willen worden.
in overgave vind ik vrede en
ongewapend ga ik op weg.
Vrede wens ik vriend en vijand.
Niets en niemand
eigen ik mij toe;
ik leef eenvoudig
en alles wordt mij geschonken.
ieders dienaar ben ik,
niemands slaaf:
zo geef ik gehoor
aan mijn roeping.
Belangeloos
ga ik om met de mensen.
in ieder groet ik het licht.
in vreugde leef ik dit leven,
om mijn lippen
zomaar een glimlach.

Met vriendelijke groeten,
pastor Ludwine Andel-van Hoeven
ludwinevanhoeven@gmail.com
T. 06-41833319
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De school
van

Gaastmeer
De skoalle fan ‘e Gaastmar
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Wurkgroep ’Oer de gaastmar’ adviseert: reserveer nu al vast!

BOEk ’DE SCHOOL VAN gAASTMEER’

W

urkgroep ’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.

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
EiND maart 2022.
Bij voorbaat hartelijk dank,
Wurkgroep ’Oer De gaastmar’.

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.
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.
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AUTOBEDRIJF

F.HOOGTERP

Munkedyk 4
8611 JM Gaastmeer
0515-469753
f.hoogterp@home.nl

in- en verkoop
***
alle onderhoud
+ APK
***
al uw schade afhandelingen
ruitbreuk ***
en reparatie
airco***service
***
wasplaats

www.autobedrijfhoogterp.nl
www.autobedrijfhoogterp.nl
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skoallenijs
NiEUWS UiT gROEP 1 EN 2

Juf Janny

Aan het begin van het nieuwe jaar werken
we schoolbreed aan de zilveren weken. We
besteden dan weer even aandacht aan: hoe
gaan we ook alweer met elkaar om?
In groep 1- 2 werken we tijdens dit thema
over: “De mooiste vis van de zee”.
De vis die leert om te delen en wat vriendschap
is. We maken met elkaar prachtige vissen en
hangen die op in ons lokaal. Ben je de hulp
dan schrijven we achterop de vis mooie en
lieve complimenten. De vis gaat dan aan een
hengeltje mee naar huis. Je ziet ze stralen!!!
Deze tekenopdracht hebben de kinderen gemaakt:
Mijn beste vriend is…

Doutzen,
Esmae,
Jildau,
Ysbrand,
Sverre,
Doutzen,
Thjalda,
Amaris,
Mink,
Sil,
Mink,
Mirthe,
Johanna,
Brecht,
Johanna,
Doutzen,
Sil,
Sverre,
Kyan,
Doutzen,
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wij spelen altijd zo mooi samen. (Johanna)
wij spelen mooi met de stenen. (Thjalda)
wij zijn samen aan het verven. (Chris)
wij maken samen veel lol. (Sverre)
wij spelen samen met de boerderij. (Kyan)
wij zoeken samen naar schelpjes. (Amaris)
wij spelen als zeemeerminnen. (Esmae)
wij spelen als zeemeerminnen. (Doutzen)
wij spelen altijd als Superheld. (Lennert)
wij spelen heit en mem in de huishoek.(Marije)
wij spelen als boswachters. (Sil)
wij zoeken samen kraaltjes.(Dycke)
wij zijn samen aan het verven. (Jildau)
wij zoeken samen naar schelpjes. (Jacob)
wij zoeken samen schelpjes. (Chantal)
wij spelen Annemarieke Koekoek. (Brecht)
wij spelen als boswachters. (Mink)
wij spelen verstoppertje. (Ysbrand)
wij zoeken samen stenen. (Tije)
wij spelen tikkertje. (Mirthe)

Letterboom
In het lokaal staat de letterboom.
We bedenken woordjes met de letter V.
Best wel moeilijk soms, maar we kunnen het al goed hoor!!
En als klap op de vuurpijl komt Auke na intensief
ziekenhuisbezoek van een aantal maanden weer bij ons in
de groep. Yesss, we zijn weer helemaal compleet. Zo fijn!!!

Nationale Vogeltelling
Dit jaar doen we natuurlijk
ook weer mee met de
Nationale vogeltelling.
Eerst de voorbereidingen:
namen van vogels
leren, turven van vogels,
verrekijker maken en
vetbollen ophangen.
Daarna gaan we tellen in de
tuin van Bram en Janniek.

Mem Sanne helpt ons bij
het tellen. Altijd weer een
succes. Dank je wel!
En de winnaar is alweer
de huismus.
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NiEUWS UiT gROEP 3/4

Juf Tineke

D

it wordt mijn allerlaatste bijdrage aan de
dorpskrant... Op 1 mei hoop ik met pensioen te
gaan. ik heb een hele mooie tijd gehad hier in
het prachtige Oudega. Er is ontzettend veel gebeurd in
de afgelopen 7 jaar, mooie dingen, verdrietige dingen,
vrolijke dingen…

We hebben allemaal een gedeelte van
deze poster gekleurd, het resultaat zie
je dus pas als alles klaar is!

Als afscheidsfeestje hebben
we samen met de kerk het
theatergezelschap ‘De vliegende
Speeldoos’ uitgenodigd. Zij gaan op
1 april met alle kinderen van Klaver
Fjouwer een musical instuderen. Die
musical wordt ’s avonds om 18:30
uur. uitgevoerd in It Joo. Iedereen is
van harte welkom! Wel moeten er
kaarten besteld worden. Dan kan via
de volgende link:
https://zingenindekerk.nl/evenementen/
vliegende-speeldoos-tour
De kaarten zijn gratis.
En ja, daarna neem ik echt afscheid.
22 april is mijn laatste werkdag, dan
hebben we de Koningsspelen.
Wat een prachtige school hebben we
toch met z’n allen! Wat een geweldig
team, dat altijd voor de kinderen
en elkaar klaar staat. Ze doen stuk
voor stuk hun stinkende best om de
kinderen wat te leren en hen een fijne
schooltijd te geven.
En dan de prachtige kinderen...

Alleen de kleuters heb ik niet in de
klas gehad, maar de rest wel.
Stuk voor stuk toppers!!
Het is nog niet zover, maar omdat dit
de laatste keer is dat ik hier schrijf…..
wens ik jullie allemaal heel veel
goeds toe en bovenal Gods zegen!
Nieuws uit groep 3/4.
We zijn het schooljaar begonnen
met het splitsen van groep 3/4
op de dinsdag-, woensdag- en
donderdagmorgen. Dit kon door de
Coronagelden die de regering ter
beschikking had gesteld. Het werkte
perfect, groep 3 kreeg alle aandacht
en ook groep 4 kreeg de broodnodige
aandacht. Totdat Corona zijn intrede
deed in onze klas. Juf Jolanda heeft
het behoorlijk te pakken gehad en is
nog niet volledig hersteld. Ik ben toen
volledig gaan werken en Jolanda is
heel langzaam weer begonnen met
de re-integratie. Ze werkt nu op de
maandag- en woensdagochtend in
groep 4. Ik heb dan groep 3. Zij gaat
haar werkzaamheden stapje voor
stapje uitbreiden.
Maar omdat ik op 1 mei stop,
heb ik aangegeven dat ik na de
voorjaarsvakantie weer 3 dagen ga
werken (zoals voorheen).
Ten eerste kunnen de kinderen dan
gaan wennen aan mijn opvolger tot
de zomervakantie, ten tweede kan
ik hem inwerken en ten derde kan ik
zelf gaan afbouwen.
Ondertussen is mijn opvolger al aan
de slag en heeft hij zijn eerste week
erop zitten. Hij heet Nick Huizinga en
ik heb alle vertrouwen in hem dat het
goed komt.
Juf Tineke Pheifer
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Poes/hond maken met stroken papier

Thema water en plastic soep

1 uurtje plein opruimen

Gastles glas-in-lood
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FOAR...
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AFVALkALENDER 2022

HUiSARTSEN HEEg

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.
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REDACTIE
Rommy van Berkum
Pie Zeilstra
0515 - 469632
Tryntsje Hoogterp
Margriet Burgers
Willem Wendelaar Bonga

Tel. 0515 - 469764
Tel.
Tel. 0515 - 469002
Tel. 0515 - 469359
Tel. 0515 - 469448

KOPIJ-ADRES
Willem Wendelaar Bonga
Hellingpaed 24
8611 JR Gaastmeer
Tel. 0515 - 469448
E-mail: 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 300 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.

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

Gespot?
Stuur (eigen)aardige dorpsmomenten in beeld naar ons.
Wij geven ze een plekje in De Praatmar!

ABONNEMENTEN 2022
€ 10,- per jaar
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

Bankrekening NL35 RABO 0326 1227 37
t.n.v. De Praatmar
OPLAGE
205 stuks
OPMAAK
Willem Wendelaar Bonga
Advies: Menno Jansen
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.
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REDAKSJEPRAAT

MEESCHRIJVEN? JA GRAAG!
De redactie ontvangt graag uw verhalen: : verslagen van
noemenswaardige activiteiten zoals bijv. een hobby, een verbouwing,
pake-beppe verhalen, een verhaal over je bedrijf, een herinnering en
andere belevenissen. Stuur ze, voorzien van naam naar:
praatmar@degaastmar.nl

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

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

colofon

Uiterste inleverdatum kopij voor het eerstvolgende nummer is

maandag 8 mei 2022

tarieven
kopiëren 20
22

Speciaal vo
or verenigin
gen, bedrijv
particuliere
en en
n is er de m
ogelijkheid
printen en/o
om te
f kopiëren in
het dorpshu
te gaastme
is
er.
Voor meer info
rmatie kunt u te
recht bij:
Pie Zeilstra, tel.
0515 - 46 96 32
Zwart enkelzijd
ig A4
0,06
Zwart dubbelzi
jdig A4
0,12
Kleur enkelzijd
ig A4
0,14
Kleur dubbelzi
jdig A4
0,28
Tarief is inclusie
f papierverbruik
.

DE PRAATMAR...
ALTiJD RUiMTE
VOOR gOEDE
iDEEëN!

‘De Praatmar’ verbindt graag mensen met mensen, clubs, verenigingen, instellingen en stichtingen!
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
ZWO-commissie PKN Gaastmeer
Anneke van Mourik
(Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp)

feenstra.visser@outlook.com

0622107574

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

0622838 213

Oranjevereniging
Tuinvereniging ‘Anna’s Griene
Gaastmar’
Soos 50+

Klaas Iedema

wieldyk12@outlook.com

0610118289

Dick Feenstra

dickf69@xs4all.nl

Liesbeth van Griensven pa3ehv@gmail.com

469693

CMV 'Concordia'

Pie Zeilstra

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

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

piezeilstra@hotmail.com

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
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Laat zien dat
je er bent!

... ontwerpt en verzorgt alles op het gebied van grafisch
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

Munkedyk 2 8611 JM Gaastmeer | 06 - 250 120 58 | info@deheeren17.nl |
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@deheeren17

Munkedyk 46 8611 JR Gaastmeer
Tel: 0515 469656
whatsapp: 06 27047431

www.aldherberch.nl
@daldherberchgaastmeer
daldherberch@outlook.com
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GAASTMEER

Bouwprojecten op maat
sinds 2005
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