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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

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
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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

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

Bij Emmie in haar praktijk kun je terecht voor ondersteuning bij jouw 
gezondheid. Ze biedt verschillende methoden aan, o.a.:

•	 Touch	for	Health
•	 Verbonden	ademhaling
•	 (Familie)	Opstellingen
•	 Trance	en	chakra	healing

Op de website www.hetgoedeleveninpraktijk.nl kun je hier meer over 
lezen. Ook de agenda is hier te vinden, dit staat op de planning i.s.m. 
Marieke:
•	 Zaterdag	21	mei:	EHBO	met	geneeskrachtige	planten
•	 Zaterdag	12	juni:	Aqua	di	Florida	(levenswater	voor	en	door	vrouwen)
•	 Zaterdag	2	juli:	Transformatieve	dans

Binnen het oude schoolgebouw wordt op de woensdagavond yin yoga -
es gegeven door Marieke. Ze zal een tweede groep starten. 
Wil je ook eens meedoen? Je kunt je bij haar opgeven: 0657537706. 
Ook jij kunt workshops geven. Verder kun je ruimtes huren voor 
vergaderingen of bijvoorbeeld een bedrijfsuitje. 
Voor	meer	informatie:	0654916517	of	info@hetgoedeleveninpraktijk.nl
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* AGenDA *

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

wo. ochtend 1 juni 2022 Stichting Kwyk: afsluiting seizoen;  
excursie naar IJlst met een rondvaart en een wandeling en een 
bezoek aan het Houtmuseum & de molen. 
Meer nieuws volgt via e-mail.

zaterdag 4 juni 2022 Skouster Oldtimerdei 10:00 uur 
De Daam 5, terrein Scheepsmotoren Heech

sneontemiddei 2 july 2022 Iepen Frysk Kampioenskip Klompkesilen!

freed 8 july 2022 20:00 oere Brêgekonsert ‘Concordia’ by de d’Ald Herberch 
m.m.f. trûbadoer Hans Folkert.

Vaartijden fietspontjes: mei 09:00 – 12:30 uur  Kaepwei-Nijhuzum zondags vanaf 11.00 uur
13:00 – 18:00 uur
18:30 – 19:00 uur

Vaartijden fietspontjes:  
juni-juli en augustus

09:00 – 12:30 uur  Kaepwei-Nijhuzum zondags vanaf 11.00 uur
13:00 – 18:00 uur
18:30 – 20:00 uur

 De Skat t ing 38  -  8621 BW Heeg -  te l .  0515 442278
info@vel l ingabouw.nl  -  www.vel l ingabouw.nl

BEDRIJVEN 
SCHIPHUIZEN 

VEELZ I JD IG  BOUWEN

vellinga advertentie sylboade.indd   1 11-09-19   13:28
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HiMMelDei

prik

Boargerlike stân
Lokwinske!
Geboren 14 maart 2022:
Lieke Kinke, dochter van 
Rients en Adrie Hietkamp, 
zusje van Hidde. 
De Pôle 1

boerd

Reanimatie-AED-training
Op 21 en 26 april hebben rond de 14 
vrijwilligers weer de herhalingstraining 
voor reanmatie + AED gevolgd in ons 
dorpshuis. Verpleegkundigen van het 
Antonius verzorgen deze training die 
gesponsord wordt door organisaties 
in ons dorp, de Welzijnsstichting, 
St. Dorpshuis en Dorpsbelangen! 
Zij bekostigden ook, samen met 
een gemeentelijke subsidie de 
twee nieuwe AED-apparaten. Die 
apparaten vindt u bij de Dagwinkel en 
bij de familie Hoogterp van de Lytse 
Gaastmar. Een prima zaak. 
Tezamen met een aantal mensen die 
via hun werk deze trainingen vormen 
komen we tot 22 vrijwilligers die 
oproepbaar zijn in geval van nood. 
De oproep gaat via nooodnummer 
112 en de app Hartslag.nu. En 
natuurlijk hopen we dat we nooit een 
beroep op deze vrijwilligers hoeven 
te doen!
Willem Wendelaar Bonga

sneon 
9 april 2022

KLOMPKESILEN
Weet u het nog?  
Zaterdag 2 juli 2022: IFKK 
Klompkesilen Gaastmeer

Info en bouwpakketten kunt u 
verkrijgen bij Eelco Leenstra 
T. 0621832202 
mail: eelcoleenstra@hotmail.com
Zie ook De Praatmar van maart.

Verhuizing 

Auke en Grietje van Netten & bern, 
van de Turfdyk naar Sinnewar 1, 
8623 XK Jutrijp.

Tjitte en Jolene Hettinga & bern 
van de Turfdyk zijn verhuisd naar 
Harlingerstraat 53, 
8701 WR Bolsward

Blomkemerk 
Diaconie PG Gaastmeer 
op 7 mei 2022 t.b.v. 
de Voedselbank Sneek 
bracht...

€ 625,- 
op! Hartelijk dank 
aan dorpsgenoten & 
leveranciers, zoals 
‘Menken’ Hommerts 
die veel ‘blomkeguod’ 
gratis beschikbaar 
stelde!

Welkom!

Dennis Kieftenbeld en 
Minke Hiemstra wonen nu op 
De Pôle 6.
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Alpe d’HuZes!
In de week van 30 mei tot en met 2 juni is het jaarlijkse evenement Alpe 
d´HuZes.

Samen met Maaike en enkele familieleden vertrekken wij in het 
weekeinde van 29-30 mei naar Frankrijk, om op donderdag 2 juni de 
Alpe d´Huez te beklimmen.

Met drie oomzeggers ga ik, gaan wij, wederom deze uitdaging aan. 
Een ieder van ons heeft hiervoor zijn specifieke reden.

Mocht iemand geld willen doneren aan het KWF en mij willen sponseren 
dan kan dit via mijn persoonlijke pagina:

https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/tonbeuker

Alle donaties komen ten goede van het onderzoek naar kanker, het 
KWF.

Alpe d’HuZes is een uniek sportief evenement waarbij zoveel 
mogelijk geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker en 
naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker.

Op één dag beklimmen 5000 deelnemers fietsend, hardlopend, of 
wandelend maximaal zes keer de Alpe d’Huez, onder het motto ‘opgeven 
is geen optie’. 

Met vriendelijke groet,
Ton en Maaike Beuker

GesPoT

Hoe werkt het?
Wilt u zich aanmelden als 
collectant in de MS Collecteweek 
of wilt u meer informatie? 
Kijk dan op:
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren.

Schoonmaker(s) 
Bericht van de Pielhúskes.
We zoeken voor het verhuurseizoen 
van 2023 meerdere schoonmakers 
voor de vakantiehuisjes aan het 
Piel, Pieldyk te Gaastmeer. Heeft u 
belangstelling? Neem contact op met: 

Ria Tempelaar
T. 0611061762
riatempelaar51@gmail.com

Tuinhulp
Wie lijkt het leuk om onze tuin af en 
toe onkruidvrij te maken en het gras 
te maaien? Misschien is tuinieren je 
hobby of wil je graag een beetje bij 
verdienen?
Fam. Broshuis, Langstrjitte

Marian van der Linden 
T. 0618372053
ammlinden@hotmail.com
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Even voorstellen...
Wij zijn Sandra en Gert Klein. Sinds maart 
van dit jaar woonachtig in Gaastmeer op 
Hellingpaed 23. Samen met onze dochters 
Maartje (22 jr.) en Madelief (19 jr.) zijn we in 
2018 naar Friesland verhuisd. 

Sandra liet de school achter waar ze werkzaam was als taaldocent en 
Gert stopte met zijn baan als regiodirecteur bij een groot Duits afval-
inzamelbedrijf. We verkochten ons mooie huis in de Achterhoek en gin-
gen aan de slag als havenmeesters van de verhuurhaven van Hoora in 
Heeg. Het roer om! Sandra was verantwoordelijk voor de ontvangst van 
gasten en het kantoor. Gert voor de boten en de techniek. 
Maartje en Madelief werkten mee in het bedrijf naast hun school- en 
sportactiviteiten. Eind vorig jaar besloten we na vier jaar te stoppen 
in de haven. Het werk gaf ons te weinig voldoening en het wonen op 
de haven was een enorme inbreuk op onze privacy. Tijd om te gaan, 
op zoek naar nieuwe avonturen. 
Inmiddels wonen we met veel plezier in Gaastmeer. De rust, het 
groen, het water en vooral de vriendelijke ontvangst in de buurt, ge-
ven ons het vertrouwen dat we hier fijn zullen wonen. Het huisje is 
niet groot, maar dochter Maartje woont inmiddels in Nijmegen waar 
zij ‘Food and Business’ studeert.  Madelief heeft het CIOS-Water-
sport afgerond en gaat na deze zomer in Groningen op kamers om 
fysiotherapie te studeren. Dus, dat scheelt de nodige ruimte en maakt 
het huis perfect voor ons. 
Sandra heeft haar werk als leerkracht inmiddels weer opgepakt en 
Gert is commercieel manager van het bedrijf Havenlodge BV in Le-
lystad en 1 dag in de week werkt hij bij de Pharshoeke in Heeg. We 
hebben daarnaast nog ons eigen bedrijf Nordmann Outdoor, verhuur-
der van Elektrische steps, SUP-boards en kayaks.
Als we de laatste plinten in het huis hebben geplaatst, lampen heb-
ben opgehangen en de grootste klussen hebben afgerond, zult u ons 
steeds vaker wandelend, fietsend of varend in onze zalmschouw te-
genkomen. 
Graag tot ziens!! 
Gert en Sandra Klein

Wij zijn Dennis (33) en Minke (26) en sinds 
maart woonachtig aan de Pôle 6. 
We zijn allebei werkzaam als verpleegkun-
dige. Verder zijn wij groot liefhebber van 
motorrijden. We hopen op een plezierige 
en fijne tijd hier maar dat zit tot nu toe wel 
goed!

Dennis Kieftenbeld en Minke Hiemstra

Even voorstellen...

De kade is vernieuwd!

Misschien wel ‘de laatste steen’?

alle foto’s op www.degaastmar.nl
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                   Lente 
 
het krieken van de dag 
langzaam wordt het licht 
een deken van dunne mist  

   hangt over Gaastmeer 
de zachte morgenstilte  

    heerst nog in het dorp 
 

in de stal loeit een koe 
stilte 
 

dan plots! 
 

tudi tuti riée di ti ti tri 
tulee tu dili tu tatrrrrii 
 

stilte 
een waas van licht lentegroen  

   siert bomen en struiken 
 

weer loeit een koe 
een haan begint te kraaien 
 

stilte  
maar voor even 
 

tu da la li lee tra tuií 
dola tra lo dié di li 
 

een gesprek? 
een lied naar liefde? 
een roep naar vereniging? 
een wens naar gezamelijk zijn? 
 

een levensdroom die nooit vergaat 
tru tri la li lu lee triiiée 
 

het is al lichter geworden 
kijk daar boven in die boom 
zwart met een oranje snavel 
 

een merel . . . 
                     zingt zijn lied . . .

Menno Jansen

De kade is vernieuwd!
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Recreatiebedrijf 
‘Gouden Plakje’
Kaepwei 2, 
8611 JL Gaastmeer

Tel. 06-31780849
www.goudenplakje.nl

Gouden Plakje

rust, ruimte, water en natuur

groepsaccommodatie

camping

appartementen

elektrosloepen
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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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GAASTMARDER
OM UTENS
SKRIUWT...

Hoe de wereld eruit kan zien als je 
‘om utens’ bent.
Van onze correspondent buitenland, een reportage uit Noord-Brabant.

Lang geleden, hééééél lang geleden, woonde ik nog in Gaastmeer.
Zoon van Sake en Antje. Kleine broertje van Froukje, Jan en Grytsje.

Ik ging naar school op de “Mids de Marren”. De lagere school van  De 
Gaastmar & omkriten. Eerst bij meester Sybesma, en later bij meester 
Kramer (of was het Cramer? Dat weet ik eigenlijk niet eens. Raar he?)
Deze school stond aan het eind van de Jan Jelles Hofstrjitte. Toevallig 
dezelfde straat waar ik ook woonde. Terwijl de kinderen die van de 
boerderijen van Nijhuzum kwamen, ver moesten fietsen om (op tijd) 
op school te komen, ging ik meestal pas de deur uit wanneer diezelfde 
kinderen uit Nijhuzum langs kwamen (en meestal pas later). Ik geloof 
dat ik niet vaak te laat kwam, maar het scheelde vaak niet veel.
Dit is waarschijnlijk terug te voeren op het feit dat mijn moeder mij eens 
heeft verteld dat ik te vroeg ben geboren. Ik heb mij toen voorgenomen 
om de mensen niet meer zo te laten schrikken, en dus niet te vaak 
ergens te vroeg te komen. Gedurende mijn gehele schooltijd, lager & 
voortgezet, is me dat toch redelijk gelukt.

Als ik kon kiezen tussen ‘Mids de Marren’ (de school), of daadwerkelijk 
‘op de marren’, dan koos ik toch echt liever voor ‘op’. We hadden thuis 
een redelijke verzameling van boten en we mochten ze allemaal varen 
(mits beschikbaar). Ik koos meestal voor mijn eigen roeibootje, of een 
van de kayaks die we hadden liggen. Die kayaks zijn wel gebleven. Ik 
heb er nu een stuk of 5 aan de muur hangen. 

Lang geleden, hééééél lang geleden, woonde ik dus nog in Gaastmeer.
En wat gebeurt, gebeurt. Sommigen van ons gaan werken op het bedrijf 
van hun ouders, anderen zoeken een baan ergens in de omgeving.

Nu had mijn vader Sake geen eigen bedrijf, dus zocht ik inderdaad een 
baantje in de omgeving.Na diverse omzwervingen in banenland kwam 
ik op een gegeven moment terecht bij de Koninklijke Luchtmacht op 
Vliegbasis Soesterberg.

Zo kwam ik daar in de buurt ook een meisje tegen, die ik steeds vaker 
ging zien, en waarmee het ook steeds beter klikte. Zij woonde in een 
flatje in Zeist, en alhoewel ik in diezelfde periode een huisje in Soes-
terberg huurde, wilde ik absoluut niet rechtstreeks van moeders pappot 
naar inwonen bij een vriendin. Nee, ik wilde op mezelf wonen maar 
ik ben toch vrij soepel & snel bij haar ingetrokken. Ik heb het huis 
in Soesterberg 5 weken gehad. Dus praktisch gezien ben ik toch wel 
rechtstreeks van moeders pappot naar samenwonen bij mijn vriendin 
gegaan.

We zijn getrouwd, Mirese & ik en later weer gescheiden. Ook dat ge-
beurt)en we hebben in 2003 een prachtige zoon gekregen: Kylan. Al-
hoewel hij toch echt wel in Utrecht geboren is, beschouwt hij zichzelf 
vooral als Fries.

Juist toen wij hadden besloten om een écht huis te kopen. We woonden 
toen nog in een flat. Ooit geprobeerd? In een flat wonen? Ik raad het niet 
aan. Dat moest ietsjes noordelijker van de vliegbasis zijn, want, dichter 
bij Friesland, en dus dichter bij familie & vrienden. Toen lekte het ge-
rucht uit dat mijn werkgever in al z’n wijsheid zou hebben besloten om 
vliegbasis Soesterberg te sluiten, en alles wat daar stond aan materieel 
en werk, te verhuizen naar vliegbasis Gilze-Rijen, Noord Brabant.
Wij hebben dus onze plannen over verhuizen, nog eens serieus beke-
ken, en, ik moet zeggen, het gedeelte ‘noordelijk van de basis’ is in-Wandelen en bougondisch rusten in de omgeving van Breda

Skoalle
’Mids de marren’ 
ik sit leaver op
de marren...

± 1979
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tact gebleven, maar i.p.v. Amersfoort, Gelderland, is het Oosterhout, 
Noord-Brabant geworden. Ik ben dus import-Brabander geworden.
Gelukkig voelt Kylan zichzelf nog steeds grotendeels Fries en bij mij 
is het Friese gevoel nooit weggeweest.
Maar goed: Ik woon nu in Oosterhout, vlakbij de Biesbosch.
Een heel mooi stukje kanowater. Nu zijn sommige mensen helemaal 
lyrisch over dat enorme stuk natuurgebied, en ik moet zeggen: het is 
ook ontzettend mooi. Maar voor mij valt het in het niet, vergeleken 
bij de uitgestrekte schoonheid van de Friese meren.

Waar ik de Biesbosch ontzettend waardeer vanwege de indrukwek-
kende flora & fauna, vind ik het toch redelijk beperkt qua oppervlak. 
Wanneer ik ergens in de Zuidwesthoek ga kanoën, geeft mij dat een 
gevoel van weidsheid én thuiskomen wat ik nergens anders voel.

Ik heb op verschillende plaatsen, binnen én buiten Nederland ge-
werkt en gewoond, en heb mij nooit ontheemd of ‘ûnwennich’ ge-
voeld. Sterker nog: werken en wonen op een vreemde plek is vaak 
een verrijking vanwege alle nieuwe indrukken. Maar het credo 
‘Oeral thús, mar thús it bêste’ past mij prima. Er is voor mij maar 
één gebied waar ik écht thuis ben. En dat is het Friese Merengebied.

Wie weet, schrijf ik nog wel eens een stukje. En voor diegenen die 
het willen proberen: kom een keer langs om in de Biesbosch te ka-
noën. Er zijn altijd wel een paar kayaks beschikbaar. ‘t Is de moeite 
waard. Tot die tijd wens ik jullie allen veel mooie dagen en veel 
gezondheid in het mooie Gaastmeer.
Met vriendelijke groeten,
Johannes Hofstede

Mijn zoon Kylan.

Kanoën in de Biesbosch.

Op 6 april was het zo ver! We gingen met Kwyk op excursie naar 
VeenstraFritom in Heeg.Wat betekent toch dat Fritom vroeg ik 

me af. Dit bleek te staan voor Friese Transportontwikkelingsmaat-
schappij.

Parkeren op het terrein waar in het weekend de stoere vrachtwagens 
altijd strak naast elkaar staan was al bijzonder, maar eenmaal binnen 
in het gebouw vielen we van de ene verbazing in de andere: wat een 
indrukwekkend bedrijf!
Na een hartelijke ontvangst met koffie of thee door de logistiek ad-
viseur en een van de directeuren kregen we een presentatie over alle 
aspecten van het bedrijf. En dat zijn er nogal wat.
Daarna volgde een rondleiding door de gebouwen. De planning, de 
afdeling waar de boordcomputers in de vrachtwagens worden gecon-
troleerd, de klantenservice, de werkplaats....

Niet alleen regelt VeenstraFritom transport van allerlei producten 
van A naar B in Nederland, België, Frankrijk, Spanje, Duitsland en 
het Verenigd Koninkrijk. Ook is er de afdeling Warehousing. Deze 
afdeling slaat allerlei producten op die bedrijven zelf niet in voorraad 
kunnen hebben. Verkoopt een bedrijf een partij goederen dan wordt 
die rechtstreeks vanuit de schappen per heftruck in de vrachtwagen 
geladen. De voorraad kan dan direct worden gedistribueerd.Ontzag-
wekkend zo groot als die opslagloodsen zijn. Daar staat van autodrop 
tot materialen voor warmtepompen. Een staaltje logistiek waar je 
koud van wordt. Daarnaast 
leveren ze Logistic Solutions, onder andere totaalpakketten aan lo-
gistieke diensten.

Als afsluiting mochten we raden hoeveel vervoersbewegingen er per 
week worden uitgevoerd. Johanneke had het bijna goed geraden (het 
juiste aantal was 3000) en won een Dopper.
Als je langs het bedrijf rijdt zie je dat gebouw met al die roldeuren 
naast elkaar en nog wel een grote hal ergens erachter. Nu weten we 
dat daar nog veel meer achter zit en kijk je er anders en met veel 
bewondering naar!
Truus en Coos de Bruijn

Op stap...
met de vlam in de pijp!
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www.dejongwatersport.nl
Harinxmastrjitte 49 ● 8621 BK  Heeg

T. 0515 442535 ● 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
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Melkveehouderij en Recreatiebedrijf
Bêd & Brochje
Verhuur van vakantiewoning  
 
Ligplaatsen te huur  
in Jachthaven De Terp!

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!

Myn widze... 

Ik bin berne op 7 febre-
waris 1961 yn Snits.  
Net yn it sikehûs mar yn 

it grifformeard ferpleechte-
hûs. Neffens my waarden 
alle bern fan grifformearde 
minsken, dy’t net thús be-
falle koenen, berne yn dat 
tehûs. Sa goed as ik wit wie 
dat op it plak wêr’t no de bi-
blioteek is. 

Ik wie it iennige bern fan Herre IJkema en 
Hinke Groenhof. Neidat ik út Snits weikaam 
ha ik neffens my earst ûngefear in jier wenne 
yn it húske wêr’t Betty Bongers no wennet. 
Dernei binne wy nei de pleats ferhuze wêr’t 
no de famylje Brundel wennet. Pake Gatze 
en beppe Dieuwke binne doe yn it húske 
kommen te wenjen.

Skoaltiid & jeugd
As jonkje fan 6 jier gie ik foar it earst nei 
skoalle ta. De skoalle stie doe op it plak 
wêr’t Wander Bruinsma no wennet. Ik wit 
noch dat mem my de earste skoaldei nei 
skoalle tabrocht. Der wiene doe al aardich 
wat bern op it plein oan it tikboartsjen. Doe’t 
ik der kaam rôp buorman Piet Visser: ‘Kom 
hjir mar Gatze!’ 
Mocht ik mei him oan de hân meidwaan oan 
it spul. Dat wie de earste kear dat Piet my 
holp en it soe net de lêste kear wêze.

Ik ha in pracht tiid hân op de legere skoalle. 
De earste 2 jier hiene wy les fan de wolbe-
kende master Van Tuinen. Dizze master hat 
ek geweldich foar my west. Omdat ik yn dy 
tiid faak siik wie, en dertroch tige lyts, hie 
Van Tuinen, foardat ik op skoalle kaam de 
oare bern warskôge dat se my net de gek oan 
stekke mochten. Dan soe hy syn maatregels 
nimme. No ik moat sizze dat ik yn myn hiele 
skoalle tiid nea narre bin mei myn lingte.
Master Van Tuinen koe net sa goed mei 
master Cramer opsjitte. En derom is hy nei 

myn twadde jier nei in oare skoalle tagien. 
Dit spiet my tige mar ik moat sizze dat de 
opfolger ek in prima master wie. It wie mas-
ter Sybesma. Hy wenne yn Jiskenhuzen en 
kaam de earste jierren eltse dei mei de bus 
nei de Gaastmar. Neffens my hie hy letter 
wol in auto. Master Sybesma wie altyd yn 
it skoft mei in groepke oan it fuotbaljen. Hy 
spile sels neffens my by VVI en wie in fa-
natyk fuotballer. Miskien is it wol troch him 
dat der letter in oantal bêste fuotballers út de 
Gaastmar kamen.

Yn de heechste 3 klassen hie ik les fan mas-
ter Cramer. Dat wie in master fan de âlde 
stimpel en tige sunich. Yn de âlde skoalle 
stienen yn beide lokalen in grutte kachel 
dy’t winters de saak waarm hâlde moast. 
Dy kachels der moast hout yn want dat wie 
goedkeaper as koallen. Derom hie hy it sa 
regele dat as immen mei 3 sekken fol hout 
kaam dan krigen jo in bal. Wy wiene dus 
faak op’e strún om hout te sykjen. Want wy 
wiene faak oan it fuotbaljen. Dus dan moast 
der wol in bal wêze. En boppedat wiene it 
net hiele bêste ballen (goedkeap master Cra-
mer kinnende) dus der wie ek wol gauris ien 
stikken. 
Wat ik fan Cramer ek noch wit is dat hy ús 
sjongende wiis de plaknammen fan Fryslân 
learde. No dat wie in goede metoade want 

dy rigeltsjes kin ik no noch wol. En ek stie 
hy der op de middelbere skoallen yn Snits 
om bekend dat hy de bern it rekkenjen goed 
leare koe. 
Yn myn lêste jier fan myn legere skoaltiid 
binne wy ferhuze nei de skoalle wêrfan de 
doarren yn 2017 sletten binne. O ja, ik siet 
yn in klas mei Durk Ykema, Martsje Cramer 
en Akke Leenstra.

Sa as ik sei wie ik op de legere skoalle faak 
siik. Doe’t ik ûngefear oardel jier wie krige 
ik in niersykte wêr’t ik sa no en dan flink 
siik fan wie. As ik dan wer sa’n oanfal hie 
dan moast ik prednison tabletten nimme. 
Dat soarte pillen remme de groei dus derom 
bleau ik sa lyts. Doe’t ik fan skoalle ôfgie 
wie ik noch ien fan de lytsten fan de skoalle. 
Ik wie doe al wol genêzen fan myn kwaal. 
Wy hiene gelok dat myn âlders yn de sech-
tiger jierren in camping begûn wiene. Op 
de camping stiene ek minsken út Ljou-
wert. Dizze minsken hiene in dochter dy’t 
staazjerûn yn it sikehûs yn Grins. Doe’t hja 
my seach frege hja oan myn âlders hoe’t ik 
sa lyts wêze koe. Doe’t ús mem útlei wat 
foar sykte as ik hie en dat ik neffens ús hús-
dokter net wer better wurde koe, sei dy frou 
dat hja wist dat sokke bern yn it sikehûs yn 
Grins wol better wurde koene. Myn âlders 
ha der doe in brief hinne skreaun en sa bin ik 
yn desimber 1970 yn Grins belâne. Der ha ik 
7 moanne lein. Yn juny 1971 bin ik wer thús 
kommen en dernei ha ik nea wer lêst fan de 
nieren hân. Efternei ha wy wolris sein dat it 
krekt op tiid wie dat ik der hinne gie want de 
oanfallen kamen hieltyd faker. As ik dêr net 
hinne west hie dan hie ik tink ik net âlder as 
15 jier wurden.

Nei de legere skoalle dus yn Snits nei skoa-
lle. Nei de HAVO op it Bogerman College. 
No dat wie wat. Fan in klasse mei 4 bern 
nei in klasse fan 30 bern. En in skoalle wêr’t 
wol 2000 bern op sieten. No dan skite jo sân 
kleuren stront fansels. Mar ik hie noch in 
bytsje gelok want ik kaam by Durk yn de 
klas. Dan ha jo noch wat oan mekoar. Mar 
Durk bleau net sa lang by my yn de klas 
want neffens my nei de hjerstfekânsje gie 
hy nei de lânbouskoalle ta. Mar ja doe hie 
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it ferstân komt
mei de jierrren...

yn frijheid libje...

ik al wat oare maten dus doe wie it slimste 
der wol ôf. En boppedat siet ik by in protte 
Aldegeasters en Hegemers yn de klas. Mar 
fansels wie ik doe noch wol hieltyd tige lyts. 
Mar ek op it Bogerman College ha ik der 
nea echt lêst mei hân. Ien kear soe it hast 
mis gean doe’t ik mei in klasgenoat oer it 
skoalplein rûn en in oare jonge ‘lilyputter’ 
nei my rôp. Mar dy jonge hie in bril op dus 
as reaksje sei ik tsjin him: ‘Hee skele!’. En 
myn klasgenoat sei itselde tsjin him. En 
doe’t wy dy jonge letter wêr tsjin kamen 
sein wy wer tsjin him: ‘Hee skele!’. Dernei 
rûn hy mei in bocht om my hinne. Mar fier-
ders ha ik nea lêst hân.

De earste 2 jier gie ik meastal mei de bus 
nei skoalle omdat ik doe noch lyts en net sa 
sterk wie. Mei de bus wie ek machtich moai. 
In moanne-abonnemint keapje by Thijs 
Westra yn it kantoarke. Neffens my koste it 
doe sa’n 40 gûne yn de moanne. Der komme 
jo no net sa fier mear mei. En altyd deselde 
sjauffeurs: Toop ten Hoeve, Jelte Wildschut 
as Gatze Haanstra (út Heech). As jo altyd 
mei de bus giene dan wisten hja hoe let as jo 
út skoalle kamen. Ik ha it wol meimakke dat 
ik wat let út skoalle kaam mar Jelte hie ef-
kes wachte want hy wist dat ik noch komme 
moast. Geweldich dochs!

Fanôf de 3e klas gie ik (hast) altyd op de 
fyts. Sa ek yn de winter fan 1979. Neffens 
my binne wy doe mei in oantal bern nea mei 
de bus west. En wy hiene betocht dat wy net 
earder de wanten oan ha mochten as wan-
near it mear as 5 graden frear. Letter ha ik 
jierren lêst hân fan myn knokkels dy’t mei 
skraal waar altyd iepen rekken en dan be-
gûnen te bloeden. Wat kin jo dan ek al stom 
wêze.

As it hiel hurd waaide út it súdwesten dan 
waard ik fan Heech ôf op kop fan de groep 
setten en dan triuwde de 2e my en de 3e tri-
uwde de 2e ensfh. Ik wie licht dus wol te 
triuwen. Faaks wiene it Siemen as Ekke van 
Berkum dy’t sa’n treintsje opstarten. En sa 
koene wy dan noch flink gong meitsje. Dat 
bin dingen dy’t jo nea wer ferhjitte. 

Foaral fan de 2e klas ôf wie it eins ien grut 
feest op skoalle. Doe kaam ik by in groep 
jonges yn de klas wêr’t ik 5 jier by yn de 
klas sitten ha (yn de 4e klasse bleau in part 
fan dat groepke sitten, wêrûnder iksels). It 
wie sa gesellich dat ik nei in fakânsje bliid 
wie dat ik wer nei skoalle ta koe. Op skoa-
lle ha ik it klaverjassen leard en dat koe ik 
thús fansels net dwaan. Fan de 4e klasse ôf 
mochten wy nei de skoallebar ta. Der koene 
jo wat spulje en by kletse. Wy wienen der, 
as wy in oere frij hiene, dus altyd oan it kla-

verjassen. No ik kin jo sizze dat it dan net 
in straf is om nei skoalle te gean. It learen 
nimme jo dan wol op de keap ta.

Neffens my yn de 4e klas bin ik mei in eks-
kurzje nei Praag ta west. No dat wie in yn-
druk wekkende ûnderfining. De reis der hin-
ne dat gie noch wol. Dat gie eins wol aardich 
neffens de planning. Wol wit ik dat wy by de 
grins ús jild (wy hiene marken mei) omwik-
selje moasten yn Tsjechysk jild (neffens my 
kroanen). Yn Praag sliepten wy yn hotelboa-
ten dy’t yn de rivier de Moldau leinen. Doe’t 
wy de earste dei de stêd yn wiene foel ús al 
op hoe oars as it der wie as by ús. As jeugd 
út it frije westen ha jo fansels wol wat drokte 
as jo sa meimekoar oar strjitte rinne. Mar it 
foel ús op dat minsken dy’t der wennen mei 
in bocht om ús hinne rûnen. Hja doarsten net 
mei ús te praten want hja waarden fanút alle 
hoeken yn de gaten hâlden troch plysjes en 
oarsoarte feillichheidsminsken. 

Der wie yn dy tiden dus echt in kultuer fan 
eangst. Sa soene wy op in dei in steatsbuor-
kerij besykje. Mar dat gie fansels net troch 
omdat der tongblier wie. Letter hearden wy 
dat dat altyd it ferhaal wie as hja minsken 

lieding fan ús hielendal yn panyk ús werom 
ropten.  It bliek nammentlik dat de deis der-
foar in pear minsken deasketten wiene dy’t 
it lân út flechtsje soene. Derom wie der fers-
kerpe kontrôle. Dat doe binne wy mar wer 
yn de bus stapt. 
De jûns âlve oere wiene wy ta eintsjebeslút 
wer yn it frije westen. Doe noch 3 oeren ride 
nei it motel. Nachts 2 oere noch in hapke 
ite (de lieding hie belle nei it motel dat wy 
wat letter kamen) en doe noch in pear oeren 
sliepe. Dat de weromreis leine der nochal 
wat minsken te sliepen yn de bus. Mar wy 
wiene wer út de benaude situaasje wei. Wat 
wurdearje jo it dan om yn frijheid te libjen.

net ha woene. Wy hiene ús jild dus by de 
grins omwiksele mar ien jonge hie de helte 
fan syn marken net ynwiksele. En dat bliek 
in goede set want yn Praag hie hy in pear 
kear mei Praagse minsken marken omwik-
sele tsjin kroanen. No hy krige op dy wize 
wol 5 kear safolle kroanen as by de grins, 
want de minsken dêr wiene gek op marken. 
Dy jonge kaam dus mei mear jild thús dan as 
er fuort gien wie. Mar as hy pakt wie dan hie 
it wierskynlik min mei him ôfrûn. Mar ja hy 
sei ik hâld wol fan ik gokje.

Op de weromreis belibben wy it meast span-
nende momint fan de hiele wike. Wy wiene 
om 4 oere by de grins oankommen tusken 
East en West Dútslân (it Izeren Gerdyn). Der 
wie rekkene op ûngefear in oere foardat wy 
de grins oer wêze soenen. Dan noch in pear 
oeren ride nei in motel wêr’t wy de lêste 
nacht sliepe soene. Mar it rûn efkes oars. 
Der stie in hiele lange rigele auto’s en fracht-
weinen te wachtsjen. Ik sei tsjin in maat dit 
kin wolris efkes duorje, sille wy ris efkes 
nei de grins tarinne? Dus wy rûnen dy kant 
út. Wy wiene al in eintsje op paad doe’t de 

Neidat ik slagge wie foar de HAVO hie ik it 
eins wol wat hân mei it learen. Sa gesellich 
as dy 6 jier op it Bogerman soe it dochs net 
wer wurde. En it learen op himsels dat sei 
my net safolle. Derom ha ik doe om wurk 
socht en dat fûn ik al gau by Boubedriuw 
Leenstra. Der wie doe (yn 1979) in protte 
wurk yn de bou dat ik koe as opperman wol 
komme. Mar yn de begjin tachtiger jierren 
kaam der in ekonomyske delgong en dat fer-
nimt de bou faaks as earste. Dat nei ûngefear 
in jier rekke ik myn wurk wer kwyt. 

Doe ha ik mar besletten om dochs mar 
wer fierder te learen. Ik bin doe nei de 
Middelbere Detailhannel Skoalle (MDS) 
yn Snits gien. Dit wie in trijejierrige op-
lieding mar omdat ik in HAVO-diploma 
hie koe ik yn de 2e klas begjinne dus dat 
skeat lekker op. Dit wie in oplieding wêr’t 
jo foaral ekonomylessen hiene. Op de 
HAVO wie dat eins it fak (mei wiskunde) 
dat my it meast ynteressearre. It MDS-
diploma ha ik dan ek sûnder in protte pro-
blemen helle. En ek op dizze skoalle wie 
it wol wer gesellich al moat ik der wol by 
sizze dat it allegear wol wat serieuzer wie. 
Mar ja it ferstân komt mei de jierren sille 
wy mar sizze.

Yn de 2 jier op dizze skoalle ha wy 2 
kear op ekskurzje west. De earste kear in 
wike nij Chaam yn Noard Brabân. Fan 
ús jeugdherberch út giene wy dan oerdei 
faaks earne hinne om wat te besjen. Sa 
wit ik noch dat wy ek de bierbrouwerij 
fan Skol besocht ha. Neffens my yn Bre-
da. Nei de besichtiging koene wy noch in 
heal oere fergees bier drinke. No ik ha nea 
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wer safolle bier yn in heal oere opdronken 
(ik wie net de iennige hear). It wie mar 
goed dat de bus werom net sa fier hoegde 
te riden want wy stiene fansels allegear op 
knappen. Neffens my besteane de Skol-
brouwerijen no net iens mear.
In jier letter binne wy in wike nei Londen 
ta west. No dat wie ek prachtich fansels 
want jo sjogge jo de eagen út yn sa’n grut-
te stêd. En de reis mei de boat wie ek in 
pracht ûnderfining.

Wurk...
Op ús brulloft wie der ien dy’t yn in stikje 
sei: ‘Wurk dat hat Gatze yn alle soarten 
dien’. En dat is eins ek wol sa. As lyts jonkje 
wie ik altyd oan it fiskjen (no wurdt soks 
foaral stropen neamd). Wy wennen oan it 
wetter dus as der net te folle minsken op de 
camping wiene dan hie ik nachts de smyt-
lyntsjes útstean. Foardat ik dan moarns nei 
skoalle gie earst efkes der by lâns. Wy wen-
nen eartiids neist de Van Nettens en dy lear-
den my dat fiskje mei dobbers eins better is. 
Smytlyntsjes steane op de wal dus as der dan 
in iel oan komt dan wuollet dy him faaks fêst 
yn it reid. Dobbers lizze jo midden yn de sle-
at as op de mar en dan rekket it spul net fêst. 
De fiskers hiene der dus hielendal gjin bes-
wier tsjin dat ik wat stroopte. Letter ha ik 

Dizze rikke ik dan op sneontemiddei mei 
pake Gatze. 
Dit diene wy yn de simmer as der minsken 
op de camping stiene. Wy hiene altyd in pear 
fêste ôfnimmers op de camping dy’t dan iel 
fan ús kochten. Ik wit noch dat wy fêste gas-
ten út Brabân hiene dy’t sneontemiddeis om 
in oere as 4 altyd oan kamen. It earste wat 
hja dan diene wie iel by ús keapje. Wy fer-
kochten se by 30 stiks. No wy ha wol mei-
makke dat dy minsken 90 fan ús kochten. 
Dat wie pake wol ris wat te gek want wy 
moasten sels ek wat oerhâlde fansels. Pake 
wie ek sa gek op rikke iel. Dat as wy dan wer 
in tûne fol oan it rikjen wiene dan moast hy 
ûnderwilens altyd efkes keure as se al goed 
wiene. Eins altyd sei hy dan dat se noch net 
goed genôch wiene. Mar ha iet dy iel dan 
wol op. Dan hie hy dochs wer ien hân, dy’t 
wy net mear ferkeapje koene.

Sa oft ik al earder skreau hie ik yn 1979/1980 
wurke by Leenstra. Dêr ha ik ek in prachtige 
tiid hân. It grutste projekt wêr’t ik by wie dat 
wie it bouwen fan de lisboksstâl fan Simon 
Bakker (no Klaas en Aukje). Meastentiids 
wie ik der oan it wurk mei Folkert Leenstra 
en Tsjamme Reyenga út Âldegea. No ik kin 
jimme sizze dat dat ek tige gesellich wie, 
altyd hiene wy wille. En dan wurdt it wurk 

skreau lei de ekonomy yn de begjin tachti-
ger jierren wat op de rêch en dan krijt de de-
tailhannel it ek swier. Mar gelokkich koe ik 
doe simmers by Anne Terpstra yn de winkel 
oan it wurk komme. It wie mar foar 2 mo-
anne yn it jier mar wat wie dat ek machtich 
moai wurk. Doe kaam ik der efter dat dat it 
wurk wie wat ik wol foar altyd dwaan woe. 
Ik ha doe hiel wat sollisitearre mar it slagge 
my net om earne plak te finen. Gelokkich 
krige ik doe de kâns fan Anne om mei suvel 
by de doarren lâns. Dit wie 3 dagen yn de 
wike mar doe hie ik dochs it jier rûn wurk. 
En de 2 moannen yn de simmer ek noch yn 
de winkel. 

Mar doe’t Van der  Schoot út Heech by my 
kaam oft ik by him oan it wurk komme woe 
om te helpen mei suteljen mei griente ha ik 
tahapt. Doe hie ik yn elts gefal wer in hiele 
baan. Mar dat like moaier as dat it wie. Van 
der Schoot sutele noch mei in lyts griente-
weintsje. En it wie fansels yn waar en wyn. 
No dan fernimme jo dat it net altyd kreas 
waar is. En boppedat makken wy doe in 
strange winter mei. Nei de winters fan 1985 
en 1986 wie ek 1987 (doe’t ik der wurke) 
tige kâld. Jo koene der dan net mei de auto 
op út want dan befrear it spul. Van der 
Schoot gie dan earst by de doarren lâns om 

de Van Nettens faak holpen. Yn de hjerst en 
winter mei it snoekbearsfiskjen. Machtich 
fûn ik dat. Foaral yn de lette hjerst (as der 
in protte fongen waard) wie it geweldich. 
Doe’t letter it snoekbearsfiskjen oan bannen 
lein waard is myn ‘wurk’ by de Van Nettens 
wat ophâlden. Ik gie noch wol ris in inkele 
kear mei by de fûken lâns mar dat joech my 
minder nocht as it snoekbearzen. Wol gie 
ik doe op freedtemiddeis wol gauris nei de 
mannen ta om ûndermaatske ieltsjes (iel dy’t 
te lyts binne foar de ferkeap) op te heljen. 

Tegearre mei pake Gatze by de rikkerstûne.

fansels ek in aardichheid. Ik wit noch dat 
Folkert altyd fan dy moaie streekjes hie. Wy 
giene der faaks mei de Landrover hinne. En 
somtiden moast der ek wolris in karre efter. 
As opperman moasten jo dan fansels de kar-
re ynpikke. As Folkert dan sawat mei de ro-
ver oan de karre ta wie dan joech er in straal 
gas. No dan sieten jo wer midden yn de riik. 
Mar wat ha ik dêr ek in moai jier hân.

Nei myn MDS-oplieding socht ik eins om 
wurk yn de detailhannel. Mar sa ‘t ik al 

te freegjen wat de minsken ha moasten en 
dan moast ik dat yn de winkel klear meitsje 
en letter rûn bringe. No yn sokke tiden kaam 
it wol foar dat ik jûns 11 oare pas thús wie. 
Ik krige yn dy tiid ferkearing mei Baukje dat 
doe seine wy dit is te gek. Dat derom bin ik 
der nei in jier mar ophâlden.
Ik tocht no ha ik al fan alles dien mar oeral 
is wol wat. As it wurk rekket op, as it is net 
in hiele wurkwike, as it binne ûnmooglike 
tiden. Dat doe tocht ik ta eintsjebeslút lit my 
dan mar boer wurde. It spul stie eins foar 
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my klear en dan binne jo yn elts gefal eigen 
baas. Dat sûnt 1987 bin ik boer en ik tink dat 
ik ek net wer oar wurk dwaan gean.     
                                                                                      
Fereale, troud en bern
Doe’t ik noch by Van der Schoot wurke kaam 
ik, doe’t wy yn Heech oan it suteljen wiene, 
in famke tsjin wer’t ik in leuk praatsje mei 
hie. Doe’t wy in skoftke letter mekoar by it 
Blauhúster Túnfeest mekoar wer tsjinkamen 
hiene wy wer in praatsje. Doe wie it praatsje 
wat langer en oan it ein fan de jûn hie ik fer-
kearing mei Baukje. Ik sei tsjin har ik bring 
dy wol thús want Âldegea leit moai op de 
rûte nei de Gaastmar. Mar dat waard noch in 
hiele reis want Baukje sliepte dy nachts by 
in freondinne yn Tirns. No Tirns dêr hie ik 
noch nea west. Ja ik wist dat Baukje fan Sie-
men der wenne mar der hâld it ek mei op. De 
hinnereis dat gie wol want Baukje wist fan-
sels it paad wol mar werom dat wie wol in 
puzel. Ik wie bliid dat ik wer yn Nijlân wie 
want doe wist ik it paad wol wer. Gelokkich 
koe ik de kearen dernei gewoan nei Âldegea 
ta. Yn de simmer fan 1991 binne wy troud. 
De earste jierren ha wy yn Âldegea wenne 
mar yn desimber 1994 binne wy op de pleats 
kommen. Myn heit en mem hienen doe in 
hûs sette litten yn Âldegea. 

jochte as wy wer ris oppas ha moasten. It 
is krekt sa’t buorfrou Visser altyd sei:’Beter 
een goede buur dan een verre vriend’. Wat 
binne wy bliid dat wy dochs noch 3 bern kri-
gen ha en wat is it in aardichheid om se op 
groeien te sjen. 

Hobby’s
No hobby’s ha ik eins by de rûs. Eartiids 
wie dus foaral fiskjen myn grutte hobby mar 
doe’t wy yn 1979 nei ús nije stee ferhuzen is 
it fiskjen op in leech pitsje kommen. Wiers-
kynlik omdat jo dan net mear by it wetter 
wenje. 

Doe’t wy de camping noch hiene ha ik ek 
in oantal jierren in sylboat hân. It wie in La-
ser. In ôfgryslik snelle boat. Boppedat wie 
ik licht dus as der in lekker wyntsje stie dan 
fleach ik oer it wetter. Ik hie wat maten op de 
camping dy’t ek fan dy snelle boatsjes hiene. 
Yn de fakânsjes dan wiene wy hast alle mid-
deis oan it silen. Doe’t wy ferhuzen ha ik in 
jier letter de Laser ferkocht want as jo der 
net by wenje dan ha jo folle mear gedonder 
om alles sylklear te meitsjen en wer op te 
romjen. It is wol sa dat as ik no in Laser silen 
sjoch dan soe ik der sa wol ynstappe wolle.
It silen dat boeit my noch altyd wol. En 
foaral it skûtsjesilen fyn ik machtich om te 
sjen. Der geane wy wol gauris mei syn allen 
nei ta.
Damje ha ik ek hast myn hiele libben al dien. 
Doe’t ik yn Grins yn it sikehûs lei waarden 
der wolris damtoernoaien hâlden. Der die ik 
dan fansels oan mei. Ik wit dat der ien fer-
pleechster wol goed damje koe dat dy wûn 
de earste kearen sokke toernoaien. Mar op it 
lêst koe ik it fan har winne en doe wûn ik in 
pear kear in toernoai. Wy spilen der fansels 
it ynternasjonale spul (Hollânsk damje). 
Letter kaam ik by it jeugddamjen op de 
damclub. Dat wie fansels Frysk Damjen. Wy 
hiene in prachtige jeugdgroep yn dy tiden. 

Mei it fiiftal Antsje Bakker, Arie de Groot, 
Ulbe Renema, Sietske Ykema en iksels 
wiene wy in oantal jierren net te ferslaan. It 
kommende seizoen wurdt myn 50e jier by 
damclub ‘Strijk Op’. En ik hoopje noch jier-
ren troch te gean. Prachtich fyn ik it dat ús 
bern ek alle trije damje by de club. 
Fytse ha ik ek in protte dien. Baukje is ek 
in echte fytster. Tegearre ha wy de Âlvestê-
detocht in oantal kearen fytst. Wy ha dizze 
tocht beide mear as 10 kear fytst. Mar doe’t 
de bern kamen is ek dizze hobby op in folle 
leger pitsje kommen. Miskien dat wy de 
tried yn de takomst (as wy wat mear tiid 
krije) noch wol wer ris wat oppakke.

Noch in hobby is om nei it fuotbaljen fan sc 
Hearrenfean te gean. Yn de tachtiger jierren 
hie ik al in pear jier in seizoenkaart hân. Mei 
Wypke Tysma giene wy dan altyd mei Auke 
en Anneke Hoogterp en Siemen Cnossen der 
hinne. Mar doe spile de club suver ûnderoan 
yn de earste divyzje. Derom bin Wypke en 
ik der doe dochs mar wer mei ophâlden. Mar 
sûnt 1993 ha Baukje en ik wer in seizoen-
kaart. Doe’t de bern kamen gie Baukje net 
faak mear mei mar der wie altyd wol ien dy’t 
mei woe. 
De lêste jierren ha Herre Klaas en Wiebren 
ek in seizoenkaart. Wy geane der dan mei 
Klaas van der Goot hinne dy’t no ek in kaart 
hat. It ôfrûne seizoen lykwols ha wy de kaart 
ferrinne litten omdat wy it te gek fûnen dat 
wy troch Corona der lêste 2 jier amper der 
hinne koenen. It doel is wol om yn de ta-
komst wer in seizoenkaart te nimmen.

In hobby dy’t ik foaral doch as wy op 
fakânsje binne is lispuzzels yn mekoar sette. 
De lêste kear hiene wy in puzzel mei fan 
3000 stikjes. Dy koene wy net yn in wike yn 
mekoar krije dus doe ha wy it thús fierder ôf-
makke. Dus de kommende kearen mar wer 
ien fan 1000 stikjes mei.

Herre Klaas...
beide pakes mar 
ferneamd
It duorre mear as 12 jier foardat Herre Klaas 
berne waard, yn 2003. As jo der sa lang op 
wachtsje moatte dan tinke jo it sil wol by 
ien bliuwe. Dus hiene wy fuort beide pakes 
mar ferneamd. Mar goed in jier letter kaam 
Wiebren Hindrik der ek noch by. Him hie-
ne wy nei beide beppes neamd. Letter sei 
Sytse Terpstra: ‘Oft der no noch ien komt 
hoe moat it dan mei de namme?’ No wy 
seine dan moatte wy dan de buorren mar fer-
neame. Mar doe’t der yn 2008 noch in fam-
ke kaam hiene wy betocht om myn beppe 
fan memmekant te ferneamen. Dizze beppe 
(Neeltsje) wie nammentlik net ien kear fer-
neamd dus dat koe no moai. Neeltsje har 2e 
namme is Wiebrig.
Mei Herre Klaas ha wy earst wol soargen 
hân doe’t bliken die dat hy dôf wie. Wy 
moasten doe hiel faak nei it sikehûs yn 
Grins. Gelokkich koe hy opereare wurde 
en kin hy no goed hearre. Wat wiene wy yn 
dy tiid ek bliid dat wy buorlju lykas Piet en 
Dieuwke hawwe. Der koene wy altyd ter-
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Ik kom út in hiele muzikale famylje (fan 
beide kanten) mar neffens my bin ik de ien-
nichste fan de famylje dy’t net muzikaal is. 
Wol mei ik graach nei muzyk lústerje. Yn 
myn jonge jierren giene wy faak nei op-
tredens fan Normaal. Altyd feest. De lêste 
jierren gean ik wol gauris nei optredens fan 
coverbands fan Pink Floyd. Foarhinne gie ik 
wol gauris mei Hans Rolff der hinne. Mar ja 
Hans wennet no yn Ljouwert en troch Co-
rona hat it ek in skoft stillein. Mar yn april 
bin ik mei ús beide jonges nei De Lawei 
west wêr’t wer sa’n optreden wie. De jon-
ges fûnen it noch moai ek dus dat wie wer 
in slagge jûn.

In hobby dy’t ik seker net ferhjitte mei is 
it neisoargjen. Dat doch ik al salang oft de 
Fûgelwacht bestiet. Yn myn eigen lân bin 
ik der ek drok mei dwaande om it foar de 
fûgels sa oantreklik mooglik te meitsjen. As 
Sytse Terpstra wer in idee hat dan probearje 
wy dat faak yn myn lân út. Sa wie ik neffens 
my ien fan de earsten dy’t yn it briedseizoen 
sleatten hat mei heech wetterpeil. Jo krije 
dan prachtige sleatten mar wol pitrus yn de 
wâlen. Mar yn dy pitruspôlen sitte dan wol 
wer gauris einen as merkels te brieden dus it 
hat syn foardiel ek wer.
Mei troch it hege wetterpeil hat hjir in jier-
mannich ferlyn sels noch 2 kear in film-
ploech west om opnames te meitsjen fan it 
wetterlibben yn sokke sleatten. Ysbrand Ga-
lama (greidefûgelkenner út it Heidenskip) 
wie der de earste kear ek by doe’t der foaral 
opnames fan it plasdrasgebiet makke waar-
den. Doe duorren de opnames sa’n 2 oeren. 
Derfan waarden letter op Omrop Fryslân by-
lden fan útstjoerd. 

De twadde kear hat de filmploech wol sa’n 
7 oeren oan de gong west. Doe’t it úteinlik 
útstjoerd waard op telefyzje bliek dat der 
sa’n 5 minuten fan oerbleaun wie. Wy sei-
nen wat kost dat in protte jild om sa’n pro-
gramma te meitsjen want dat fan ús wie dus 
5 minuten fan in programma dat 40 minuten 
duorre. By ús wie der in ploech fan 4 mins-
ken en ek noch op in sneon. Mar it wie wol 
moai om ris in kear mei te meitsjen.

It docht sear dat der stadichoan minder fû-
gels komme. Mar gelokkich komme der yn 
ús wacht, troch alle ynspanningen, noch aar-
dich wat foar. Ik hoopje fan herte dat der yn 
de takomst wer ris wat mear komme meie.
No hobby’s genôch dus. Dat as ik yn de ta-
komst ris wat mear tiid krij dan hoech ik my 
net te ferfelen.

De Gaastmar
Bûten in pear jier yn Âldegea ha ik myn 
hiele libben yn de Gaastmar wenne. It is net 
sa dat ik sis dat ik net út de Gaastmar wei kin 
mar ik ha hjir wol altyd mei nocht wenne. 
Yn ús jeugdjierren koene jo hast net in bet-
ter plak fine. Wy wiene altyd bûten oan it 
boartsjen. Hutten bouwe yn de reidkraach 
as brantsjestoke op de dwinger (in ôffalplak 
oan de Pieter Bouwesleat). Yn de maitiid it 
lân yn te aaisykjen.

Doe’t wy âlder waarden sneontejûns op de 
fyts nei de kroech yn Heech. Nei T & T 
of nei de Âldwâl. De hinnereis dan wiene 
wy der yn in kertier mar werom dan hiene 
wy somtiden wol in oere wurk. Ûnderweis 
moast der fansels wol gauris ien pisje. No 
dan wachte de hiele ploech fansels. En wy 

kamen dan ek by de Van der Meer-en lâns. 
No der moast dan faaks ek noch wer in pils-
ke nommen wurde. Dat koe der moai yn in 
hok efter de pleats. En fansels waarden ús 
sjongtalinten yn praktyk brocht. Neffens my 
wiene de measte minsken oan de Burdster-
dyk wol wekker as wy lâns kamen.

Mar it gie ek wolris serieus. Sa ek in kear 
doe’t ik mei Jan Hofstede op in sneontejûn 
wat dobbers en smytlyntsjes útsetten hie 
foardat wy nei Heech soene. Wy hiene de 
rigele dobbers oant op de Grutte Gaastmar 
ta útsetten. Doe’t wy werom farden seine wy 
yn de Liuwedaam wy kinne alfêst wol wer 
efkes by in pear fan de earsten lâns. Miskien 
sit der al wat oan. En fergeemje doe’t wy 
wer thús wiene hiene wy al in pear ieltsjes 
yn de amer. Dat doe’t wy de nachts wer thús-
kamen binne wy der mar wer by lâns gien. 
No doe sieten der noch folle mear oan. Dat 
sa binne wy de hiele nacht troch der hiel-
tyd wer by lâns gien. Oan it ein fan de nacht 
hiene wy wol sa’n 60 ieltsjes yn de amer. It 
wie mar goed dat wy dy kear aardich serieus 
wiene dus. Op sokke mominten kinne jo net 
yn in better plak wenje as de Gaastmar.

Wêrfoar meie wy dy 
nachts wekker meitsje?
No ik ha it leafst dat net ien oars as de wek-
ker my wekker makket. Mar ja as der in ko 
kealje moat dan wol ik der wol wekker foar 
wurde. En as jo dan sa yn de nacht bûten 
binne dan kinne jo somtiden hiele moaie 
dingen sjen. Sa kin ik genietsje fan de stjer-
reloft by helder waar of wannear‘t de mo-
anne ris in kear read opkomt. Mar dat binne 
net dingen wêr’t ik fan sis der mei jim my 
wekker foar meitsje. 

It iennichste wat ik betinke kin wêr’t dat wol 
foar mei is as der in kear it Noarderljocht te 
sjen is. Dat ha ik ien kear sjoen doe’t ik der 
ôf wie foar in keallerij. Dat fûn ik sa moai 
dat doe bin ik in skoftke bûten bleaun. Dus 
mochten jimme dat in kear sjen dan kinne 
jim my wol wekker meitsje.

De folgjende...
De folgjende dy’t it himd fan it liif fre-
ge wurdt is Barbara Borger, behearder  
fan ‘e camping. 
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Kuikens in het land, poes in de mand!

Het duurt niet lang meer of de eerste kievitskuikens 
kruipen uit het ei. De weken daarna zullen ook 
kuikens van de grutto, scholekster, tureluur 

en andere weidevogels door het land scharrelen. Een 
kwetsbare periode voor de kuikens waarin ze nogal wat 
gevaren te overwinnen hebben voordat ze vliegvlug 
zijn. Katten vormen daarbij ook een gevaar.

Loslopende katten
Weidevogels hebben het moeilijk. Al jaren nemen ze in aantal af. Er is zelfs een Aanvalsplan grutto gelanceerd als allerlaatste 
redmiddel voor onze kenmerkende weidevogels, met de grutto voorop. De voornaamste reden van de afname zit hem in 
het feit dat er te weinig geschikt leefgebied is: vochtige weilanden waarin het zoemt van de insecten (het voedsel voor de 
kuikens) en met genoeg plekken om te schuilen voor vijanden zoals bijvoorbeeld de vos en bruine kiekendief.
Maar wat veel mensen zich niet realiseren is dat ook de huiskat graag een weidevogelkuiken lust. En dat terwijl weidevogels 
(extra) sterfte door predatoren zoals katten er niet bij kunnen hebben.  
Daarom ondersteunt Vogelbescherming de campagne ’Kuikens in het land, poes in de mand’. Uit onderzoek blijkt dat huis- 
en boerderijkatten ’s nachts kilometers afstruinen door weilanden. Het liefst vangen ze muizen, maar instinctief doden ze ook 
de weerloze kuikens. Daarom roepen we alle katteneigenaren op om hun dier tenminste vanaf half april tot en met juni – als 
alle grondbroedende vogels kuikens hebben – binnen te houden zodra het donker wordt.

Grondbroedende vogels
Het is ook goed om te realiseren dat alleen al de aanwezigheid van katten in graslanden of op akkers, ervoor kan zorgen dat 
weidevogels deze plekken gaan vermijden en er dus niet eens proberen om een partner te vinden of een nest te bouwen. 
Daarmee hebben katten in Nederland indirect een grote en niet te onderschatten invloed op de geschiktheid van leefgebieden 
voor grondbroedende vogels, zoals weidevogels.
Het aantal katten in Nederland ligt tussen 3,6 miljoen en 4,7 miljoen. Dit zijn ruim 3 miljoen huiskatten, een half miljoen 
zwerfkatten en 135.000 tot 1.2 miljoen verwilderde katten in het buitengebied. Door deze aantallen is de kat het meest 
voorkomende roofdier in Nederland.

Wat kunt u doen?
De filmpjes van Emiel en zijn kat Gurbe laten zien wat het probleem is – én wat je eraan kan doen. Doe als Emiel: kuikens 
in het land? Poes in de mand!
Bedankt! Namens alle vogels van Nederland.

Wij hopen op ieders medewerking,
Bestuur Fûgelwacht De Gaastmar
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Nadat het de 
laatste twee sei-
zoenen, in verband met 
de lockdowns, stil was, wat betreft 
het nieuws over damclub ‘Strijk Op’, 
hebben we nu toch weer iets te melden.

Allereerst moet ik melden dat Sjouke At-
tema uit het bestuur is gestapt. Niet met 
onenigheid (dammers maken vrijwel 

damt sinds 
dit seizoen bij 

onze club. Daar zijn 
we ‘tige wiis mei’ want Wil-

lem is een beste dammer. Damde 
Pieter bij de persoonlijke kampioenschap-
pen in de kampioensgroep, Willem kwam 
uit in de 2e groep. Pieter was de laatste 
keer nog keurig 5e geworden in de kam-
pioensgroep. Deze keer had hij na 5 par-
tijen echter nog maar 1 punt. Het zou dus 
moeilijk worden om zich te handhaven. 
Het geluk was echter dat hij in de laatste 
2 partijen tegen tegenstanders moest spe-
len waar hij normaal gesproken wel kans 
tegen heeft. Deze beide dammers waren 
zeker nog binnen bereik voor Pieter. Als 
hij beide partijen zou winnen dan bleef hij 
gewoon in de kampoensgroep. Maar het 
liep even anders dan gehoopt. In de week 
voor de finalepartijen kreeg Pieter een po-
sitieve coronatest voor de kiezen. En toen 
zat er voor hem niets anders op dan zich 
af te melden. Omdat het de laatste partijen 
waren was er ook geen ruimte meer om in 
te halen. Hierdoor kreeg hij dus nog 2 nul-
len waardoor hij degradeerde. Hoe sneu 
kan het verlopen.

Voor Willem verliep het beter. Hij kwam 
dus in de tweede groep uit. Dit ging voor 
Willem van een leien dakje. Hij damde 
zich naar een keurige derde plek in die 
groep. Volgend jaar treffen Pieter en Wil-
lem elkaar dus in de tweede groep.

Nieuws...                     van damclub ‘Strijk Op’

schappen door te laten gaan. En wel op 
19 maart. We zeiden meteen al dat dat 
wel erg aan de late kant is. Veel mensen 
hebben dan al weer andere druktes. Maar 
omdat we tijdens de laatste clubkampi-
oenschappen (in 2020) met twee achttal-
len waren wilden we nu weer een poging 
doen om dat voor elkaar te krijgen. Het 
was ons toen namelijk prima bevallen met 
ook nog eens een prima resultaat van het 
tweede achttal.

Potverdorie, 
dat zijn ook nog 
eens twee beste 
dammers...

Doord(r)ammen...Bestuurlijk 
gepromoveerd...
nooit ruzie) maar omdat hij een functie 
heeft aanvaard in het hoofdbestuur. Hier-
door moest er natuurlijk wel een nieuwe 
secretaris komen. Welnu dat is gelukt. 
Het is zelfs een duobaan geworden. Feike 
Wiegersma en Herre Klaas IJkema gaan 
gezamenlijk deze functie vervullen.

Het zal ergens in februari geweest zijn 
toen we te horen kregen dat we weer in 
ús Doarpshûs konden dammen. We moes-
ten nog wel op gepaste afstand van elkaar 
zitten en bij binnenkomst een mondkapje 
voor hebben. Maar dat maakte ons niet 
zoveel uit want we waren al lang blij dat 
we eindelijk weer fysiek naar de dam-
avonden konden. Aan het begin van het 
seizoen leek het allemaal hoopvol, toen 
we een aantal weken ook gewoon in ús 
Doarpshûs konden dammen. Toen ech-
ter de lockdown weer zijn intrede deed 
hebben we maar besloten om niet, zoals 
de afgelopen 2 seizoenen, online te gaan 
dammen. Het bleek dat dit toch minder 
leuk is dan gewoon fysiek bij elkaar te 
zijn.

Toen we weer ‘los’ konden was het sei-
zoen natuurlijk al over de helft maar het 
Bondsbestuur had er al snel voor gezorgd 
dat de persoonlijke kampioenschappen in 
ieder geval moesten worden gespeeld. Dus 
Pieter Hoogterp kon weer aan de bak. En 
ook Willem Hoekstra uit Oudega. Willem 

Omdat het allemaal op haren en snaren 
moest besloot het hoofdbestuur om deze 
keer maar geen jeugdkampioenschappen 
te houden.
Wel werd besloten om de clubkampioen-

We zijn toen meteen bezig gegaan om in 
ieder geval 16 dammers mee te krijgen. 
En hoe is het mogelijk, we kregen op een 
gegeven moment 16 mensen op papier. 
En toen maar hopen dat er niemand ziek 
zou worden want we hadden nog geen re-
serve. Maar binnen een week bleek al dat 
we geen reserve hoefden te regelen want 
toen kwamen de eerste afvallers al. Wil-
lem Hoekstra bleek op 19 maart andere 
verplichtingen te hebben en Klaas Attema 
kon vanwege privéomstandigheden niet 
mee. 

Potverdorie, dat zijn ook nog eens twee 
beste dammers waardoor het eerste acht-
tal echt wel zwakker werd. En bovendien 
konden we toen het 2e achttal dus wel 
uit ons hoofd zetten. Dus die dammers 
hebben we toen meteen maar afgebeld. 
Maar daarmee hield de rampspoed niet 
op. Want in de week voor de grote dag 
werd Gerlof Postma ziek, dus hij kon ook 
niet mee. Weer een speler van het eerste 
achttal die wegviel. Maar gelukkig wilde 
Eelco Leenstra wel in de plaats van Ger-
lof. Dan zouden we in ieder geval nog 
een volledig achttal hebben. Maar ook die 
vreugde duurde niet lang want enkele da-
gen voor het kampioenschap kreeg Eelco 
te horen dat hij corona had. 
Dus ook Eelco viel af. Dus Evert Terpstra 
maar gebeld of hij eventueel nog mee wil-
de. Maar Evert was net herstellende van 
corona en nog niet fit. Dus hij ook liever 
niet. Van de afgezegde dammers die eerst 
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in het 2e achttal zouden dammen hadden 
3 (Johan en Sietse van Netten en Wiebren 
IJkema) al wat anders geregeld voor de 
19e dus het probleem werd toen echt nij-
pend. Gelukkig had Feike Wiegersma die 
zaterdag vrij dus hij was bereid om mee 
te gaan. Maar toen hadden we, door alle 
afzeggingen nog steeds één dammer te 
weinig. Daarom hebben we toen Feike 
Hoogterp maar weer gebeld (nadat we 
hem eerst hadden afgebeld toen het 2e 
achttal niet meer haalbaar bleek). 
Gelukkig had Feike nog niet wat anders 
geregeld en hij was bereid om het acht-
tal vol te maken. Nou toen hadden we op 
donderdag dan eindelijk de zaak rond. Als 
er tenminste niemand ziek zou worden… 
Dat werd nog wel even spannend want 
Herre Klaas IJkema was op de dag ervoor 
eigenlijk gewoon ziek. Gelukkig voelde 
hij zich ’s avonds toch wel weer redelijk 
waardoor het toch door kon gaan.

Zo kwamen we dus toch met een volledig 
achttal op het strijdtoneel. Het bleek al 
gauw dat wij niet de enige club waren die 
problemen had om voldoende mensen te 
krijgen. Zijn er normaal meestal 12 acht-
tallen aanwezig, nu waren er maar 9. En 
Oudega, normaal goed voor 2 achttallen, 
was er zelfs met maar 7 dammers. Dit om-
dat er ’s ochtends zich nog iemand ziek 
had afgemeld.

Maar er kon gedamd worden dus en daar 
was het uiteindelijk om te doen. Met ons 
achttal damden we in de 2e klas. Omdat 
er maar 9 achttallen waren damden we in 
een groep met 5 achttallen. We moesten 4 
partijen dammen dus. En bovendien had-
den we de helft minder tijd op de klok dan 
normaal. Er moest dus flink worden door-
gedamd.

In de eerste partij moesten we tegen Lol-
lum 2. We hadden al bedacht dat dit de te-
genstander zou zijn waarvan we moesten 
(en waarschijnlijk konden) winnen. Als 
we dat zouden doen dan zouden we waar-
schijnlijk niet als laatste eindigen. Welnu, 
onze wens kwam uit want we wonnen met 
maar liefst 6,5 – 1,5.
De volgende partij was een klus van een 
ander kaliber. Jorwert was nu de tegen-
stander, een club die de laatste jaren een 
stuk sterker is geworden. Al vlug stonden 

we dan ook met 2 – 0 achter. Maar ge-
lukkig deden beide Feikes (Wiegersma en 
Hoogterp) van zich spreken. Ze speelden 
respectievelijk naar remise en winst. Dat 
was een mooie opsteker. Daarna bleef het 
tot het einde spannend maar helaas moes-
ten we met 3,5 – 4,5 toch buigen voor 
Jorwert.
Na een staand nummer (dat heb je in een 
groep met een oneven aantal deelnemers) 

Een geval van 
hoogmoed...
moesten we het opnemen tegen de groot-
macht van het Frysk Damjen: Hartwert 1. 
Tot ieders verbazing was deze ploeg in 
2020 gedegradeerd. En nu kwamen wij ze 
dus tegen. En hoe was het mogelijk, bin-
nen een kwartier stonden we met 1 – 0 
voor. Gatze IJkema won zijn partij nadat 
er een mooie zet in kwam. Helaas kon al-
leen Pieter Hoogterp daarna nog voor een 
half puntje zorgen waardoor het 1,5 – 6,5 
werd.
Heb je de ene Hartwert gehad moet je 
daarna ook nog tegen de andere (Hartwert 
2). Om een goed gevoel aan deze dag over 
te houden moesten we deze partij eigen-
lijk winnen. Maar in deze partij kwam er 
een onvervalst voorbeeld van hoogmoed 
komt voor de val bij een van onze dam-
mers voor. Gatze had de eerste 3 partijen 

allemaal gewonnen (waarvan 2 tegen hele 
sterke tegenstanders) en in deze partij 
stond hij na een kwartier al weer in gewon-
nen positie. Meneer dacht de partij toen 
even met een heel mooi zetje uit maken. 
Maar hij zag het verkeerd want het zetje 
kon helemaal niet. Hij raakte hierdoor in 
een klap in een verloren positie. Hij pro-
beerde het daarna nog recht te breien maar 
dat lukte niet meer. Hij verloor dan ook. 
Gelukkig hadden onze andere dammers 
geen last van hoogmoedswaanzin waar-
door we toch nog wonnen: 4,5 – 3,5.

Zodoende eindigden we als 3e in deze 
groep van 5. Een uitslag waar we prima 
mee konden leven. Vermeld mag nog wel 
even worden dat Feike Hoogterp maar 
liefst 2 punten bij elkaar sprokkelde. Vori-
ge keer damde hij nog in de onderste helft 
van het 2e achttal en nu pakte hij in het 
eerste dus 2 punten. Nou dan heb je het 
gewoon prima gedaan. We zijn Feike veel 
dank verschuldigd dat hij ons zo mooi 
heeft geholpen.

De dammers in ons achttal: Pieter Hoog-
terp, Gatze IJkema, Jacob v/d Goot, Sjou-
ke Attema, Herre Klaas IJkema, Klaas 
van der Goot, Feike Wiegersma en Feike 
Hoogterp.

We hopen komend seizoen weer zonder 
lockdown door te komen.

Gatze IJkema

19 maart 2022 clubkampioenschappen 
Easterein: Feike H., Feike W., Klaas, 
Herre Klaas en Sjouke aan zet...
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[Ingezonden]

Wetterskip Fryslân 
verbetert de waterkering 
aan de westkant van de 
Munkedyk in Gaastmeer. 
Het waterschap versterkt 
de kering over een totale 
lengte van ongeveer 
760 meter om inwoners 
te beschermen tegen 
wateroverlast bij extreme 
weersomstandigheden. 
Eind april 2022 zijn 
de werkzaamheden 
gestart. Het werk is 
naar verwachting eind 
december 2022 klaar. 

Wat is een waterkering?
In het werkgebied van Wetterskip Fryslân liggen langs diverse vaarten en me-
ren waterkeringen die het waterschap beheert en onderhoudt. Een waterkering 
is een dijk(je) of damwand langs een vaart of meer. Deze keringen houden bij 
hoge waterstanden in de Friese boezem (stelsel van meren, vaarten en sloten), 
veroorzaakt door extreme neerslag en vaak met opstuwing van water door wind, 
het water tegen. De keringen beschermen het achterliggende gebied tegen wa-
teroverlast.

Verbeteren waterkering
Wetterskip controleert eens per zes jaar of de waterkeringen in haar werkgebied 
voldoen aan de veiligheidsnormen. Uit deze controle blijkt dat de waterkering 
op bepaalde stukken langs de Wijdesloot niet hoog en/of stabiel genoeg is. Dit 
betekent niet dat je gelijk gevaar loopt. Het waterschap verbetert de kering, zodat 
deze voldoet aan de eisen en weer dertig jaar meekan. Zo is het gebied beter 
beschermd tegen wateroverlast.
In Gaastmeer wordt de waterkering bij 23 woningen en bedrijven aan de west-
kant van de Munkedyk aangepakt. Het waterschap maakt zoveel mogelijk ge-
bruik van natuurlijke hoogten. Hierdoor zijn geen grootschalige ophogingen in de 
openbare ruimte en particuliere tuinen nodig. De meeste aan te pakken tracés 

lopen door of langs achtertuinen van particulieren.

Het ontwerp is met bewoners afgestemd
In de voorbereiding voerde het waterschap gesprekken met de betrokken bewo-
ners. Het ontwerp voor de constructies en ophogingen is in goed overleg met de 
betrokken bewoners uitgewerkt. Waar mogelijk, is het ontwerp aangepast aan 
ieders wensen.

Waar gaat Wetterskip aan de slag?
De aan te pakken delen van de kering liggen aan het Hellingpaed, Langstrjitte 
en de Munkedyk. Afhankelijk van de beschikbare ruimte en in overleg met de 
eigenaren heeft het waterschap per traject voor verschillende oplossingen ge-
kozen om de kering te verbeteren: delen van de huidige kering verplaatsen of 
ophogen met grond. Op andere plekken wordt een nieuwe kunststof damwand 
aangebracht.
Op bijgevoegde luchtfoto is het traject van de nieuwe waterkering met een dikke 
oranje lijn ingetekend. De oude waterkering is de dunne oranje lijn.
 

Overlast voor de omgeving
Wetterskip kan enige hinder door werkzaamheden niet voorkomen. Er is mogelijk 
hinder van bouwverkeer en aan- en afvoer van materiaal. Bij de werkzaamheden 
kan overdag enige geluidsoverlast ontstaan. Uiteraard probeert het waterschap 
(langdurige) overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.
Aannemer Attema Heeg voert het werk in Gaastmeer voor Wetterskip uit. De 
aannemer brengt bewoners bij wie de werkzaamheden plaatsvinden, persoonlijk 
op de hoogte over de exacte planning en mogelijke overlast. Met deze bewoners 
zijn in het voortraject afspraken gemaakt over de uitvoering. 

Planning
De werkzaamheden starten eind april 2022. Het project verbeteren waterkering 
Gaastmeer is naar verwachting eind 2022 klaar.

Wetterskip Fryslân verbetert waterkering 
Gaastmeer.

GeZoCHT

Wie is JeTsKe?
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Verbeteren waterkeringen Stavoren en 
omgeving
Dit project in Gaastmeer is onderdeel van een groter pro-
ject ‘verbeteren waterkeringen Stavoren en omgeving’. 
Bij dit project versterkt Wetterskip Fryslân sinds 2018 
op diverse trajecten in de omgeving van onder andere 
Heeg, Oudega, Klein Gaastmeer, Gaastmeer en Stavo-
ren de keringen. In dit gebied is inmiddels 9,6 kilometer 
aan keringen versterkt, het komende halfjaar pakt het 
waterschap de resterende 6,1 kilometer aan. Stevige 
keringen zijn nodig om het water te kunnen keren bij ex-
treme weersomstandigheden.

Meer informatie
Alle informatie over dit project en een link naar het project-
plan vind je op: www.wetterskipfryslan.nl/gaastmeer

Stel gerust je vragen
Heb je vragen over dit project of de werkzaamheden? 
Neem dan gerust contact op met ontwerpcoördinator 

Wouter de Vlugt van Wetterkip Fryslân 
via telefoon 058-292 2222 
of mail: wdevlugt@wetterskipfryslan.nl. 
Hij is bereikbaar op maandag t/m vrijdag 
van 8.30 tot 17.00 uur.
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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

stalling

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
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Offisjeel is it Jantje, mar wy sizze Jantsje 
en dêrom skreau ik dat ek mar sa, dan fielt 
it wat mear eigen, mar hawar!

Op 26 april 2022 binne 
Yme en Jantsje mei 
in ferlechje nei it 

lokaal by tsjerke kommen, 
omdat de wethâlder sabeare 
komme soe om mei harren 
te praten oer de restauraasje 
fan de âlde bibel, dy’t yn de 
toer fûn is. De ferrassing wie 
grut, doe’t boargemaster 
Jannewietske de Vries mei 
har gefolch it lokaal ynkaam. 

De famylje, de minsken, dy’t it takennen fan 
it lintsje oan harren beiden stipe hiene en de 
fer-tsjintwurdigers fan ús tsjerke en doarps-
belang wiene wat earder kommen en wachten 
yn tsjerke op in seintsje fanút it lokaal. Doe’t 
de boargemaster mei har minsken nei binnen 
rûnen, kamen de minsken út tsjerke der fuort 
efteroan. Yme en Jantsje wiene wol wat fer-
stuivere mar wisten doe dat der wat oars op 
it program stie. Haintsje en Pytsje hiene twa 
stuollen fersierd en yn de kast setten. Doe’t 
de minsken it lokaal yn kamen, hellen sy gau 
ien stoel foar’t ljocht en boargemaster makke 
in grapke doe’t hja sei, dat se wist dat Yme en 
Jantsje nei it lokaal kommen wiene om mei 
de wethâlder te praten, mar dat de wethâlder 
ferhindere wie! Doe kaam it offisjele part. 

Yme en Jantsje Jansen binne ûnderskieden!
Trûbadoer Bruno Rummler song in liet, 
wêryn hy alle kwaliteiten en it wurk fan Yme 
by lâns gie. Boargemaster Jannewietske de 
Vries sei doe dat it de Kening hage hie  en 
skik Yme in ûnderskieding ta: lid yn ‘e oarder 
fan Oranje–Nassau. Doe klappe fansels en 
hja spjelde Yme de prachtige ûnderskieding 
op it boarst. Mar it wie noch net foarby! De 
bern hellen gau de twadde fersierde stoel foer 
it ljocht, Jantsje waard dúdlik makke dat sy 
dêrop sitte moast, de trûbadoer begûn nochris 
te sjongen en no oer Jantsje. Us boargemaster 
naam wer it wurd en spriek dyselde magyske 
wurden dat it de Kening... ensafuorthinne. 
Jantsje waard ek dizze prachtige ûnderskie-
ding opspjelde en eltsenien fûn it prachtich 
dat Jantsje no ek eare waard foar al it wurk, 
dat hja foar de mienskip dien hie. Dus wer 
klappe!
Doe wie der kofje mei, sa’t wy it hjir wend 
binne, oranjekoeke. Mar gjin gewoane oran-
jekoeke, mar mei it portretsje fan Yme as 
Jantsje derop. Sy leine ek net swier op ‘e 
mage, wol in bewiis derfoar dat wurk foar 
de mienskip net swier is. Dêrnei sjampanje 
mei lekkere hapkes en de taspraken, wêryn de 
sprekkers stilstiene by it bysûndere wurk dat 
Yme en Jantsje foar harren organisaasjes dien 
hiene. In soad blommen krigen se oanbean en 
in bysûndere kears fan tsjerke. In prachtige 
dei! Moai wie ek dat der ferteld waard dat 
de kosten fan dizze gearkomst betelle wurde 
soene troch tsjerke en doarpsbelang. In hiel 
moai gebaar. It wie in prachtige moarn yn it 
lokaal mei de ûnderskiedingen fan twa mins-
ken dy dat mear as fertsjinne hiene!

Cees van Mourik
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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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Nr. partijnamme
2022 tal 
stimmen % sitten

dat wie yn 
2017...

1 CDA 49 28% 10 12

2 PvdA 17 10% 4 2

3 FNP 44 25% 9 10

4 VVD 6 3% 1 3

5 Gemeente Belangen Totaal Lokaal 7 4% 1 2

6 Groenlinks 8 5% 2 3

7 Christen Unie 3 2% 1 1

8 D66 13 7% 3 2

9 Nieuw Sociaal 8 5% 2

10 Forum voor Democratie 12 7% 3

11 Volkspartij in Nederlands Belang 7 4% 1

Partij voor de Bijstand (ferkiezingen 2017) 1

JONG ( ferkiezingen 2017) 2

Net jildige stimmen 0 0 0

Totaal tal útbrochte stimmen 174 100% 37

Stimgerjochtigden yn De Gaastmar 228

Opkomstpersintaazje 76,3

0
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12

Gemeenteriedsferkiezingen Súdwest-Fryslân 2014-2017 en 16 maart 2022

sitten 2014 sitten 2017 sitten 2022

It wie wer in moaie 
dei op it stimburo 
en wy tankje 
Rick Feld foar de 
geweldige catering!

Ut namme fan 
de leden fan it 
stimburo,
Cees van Mourik

16 MAART 2022 - GEMEENTERIEDSFERKIEZING



32

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

Wij staan voor u klaar!
24 uur per dag, 7 dagen per week

 
 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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Sinds september 2021 is er weer een jeugdclub 
in Gaastmeer! Op 24 september vond de eerste 
activiteit plaats! 

Deze avond waren er 12 enthousiaste jongeren tussen 12 en 14 
jaar uit Gaastmeer om pizza’s te maken en in twee teams een 
quiz te spelen. Dit was erg leuk. Aan het einde van de avond 
hebben we de jeugd gevraagd naar hun ideeën voor de komende 
activiteiten. 

Helaas gooide corona voor de tweede activiteit roet in het eten. 
We moesten afgelopen jaar de Sinterklaasavond overslaan. 

Desalniettemin vond op 1 april (geen grap) de tweede activiteit 
plaats. We hadden bingo op de planning staan. 

Tijdens de voorbereiding voor deze bingoavond kregen we de 
nieuwsbrief over de vluchtelingen in Gaastmeer op de mat. 
We hebben bij de buddy’s geïnformeerd of er ook Oekraïense 
jongeren mee wilden doen aan de bingoavond. Naast onze 8 
deelnemers uit Gaastmeer, waren er ook 3 Oekraïense jongeren 
die mee hebben gedaan met de bingoavond. Met behulp van 
Google Translate en wat gebaren lukte het ons om het spel bingo 
uit te leggen. Dit bleek wel, want in de eerste ronde gingen de 
prijzen allemaal naar de Oekraïense jongeren. 

Uiteindelijk ging iedereen met een prijs naar huis! Het was weer 
een geslaagde avond!

Groeten van de Jeugdclub leiding, Sjoukje, Sytske en Lieuwe. 

Jeugdclub Gaastmeer! 

binGo!

PiZZA & 
ToMPoUCe
HAPPen MAAR! sPel
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GeKooKT

zwart-wit

Maart 2022
de laatste Praatmar in zwart-wit!
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DAGWinkEl
Munkedyk	13
8611	JP	Gaastmeer
tel.                0515	46	96	53
e-mail  info@dagwinkelgaastmeer.nl
website  www.dagwinkelgaastmeer.nl	
	 	 									u vindt ons ook op

Voor	al	uw	dagelijkse	
boodschappen!

•	Elke ochtend warme	broodjes!
•	Brood van de warme	bakkers	
Ypma	en	Meinsma.

•	Vlees, vleeswaren en droge worst van 
slagerij	Van	der	Meer.

•	Ruime keus in verse	groenten,	fruit	
en	zuivel.	

 

Heerlijke	streekproducten
• verse schapenkaas
• Terschellinger biologische kaas
• meelproducten molen ’Het Lam’
• bijzondere lekkere wijnen van  

‘De Vier Heemskinderen’
• en een groot assortiment 
biologische	producten

Een	barbecue?
Informeer naar de 
mogelijkheden!
Bovendien...
een ruim 
assortiment
gezelligheid
en service!

En	voor	zoveel	meer!
• ansichtkaarten & postzegels
• fruit- en levensmiddelenmanden 

naar uw wens
• Fryslânproducten 
• slijterij aanwezig!
• versgebrande pinda’s en noten
• postkantoor: voor al uw pakketjes e.d.

Openingstijden		
ma-di en do-vr
08:00-12:15 en 13:30-18:00 uur
wo. 08:00-12:15 uur, ‘s middags gesloten

za. 08:00-12:30 en 13:30-17:00 uur

juli	&	augustus	 
08:00-18:00 uur|za-zo: 08:00-17:00 uur

waar een kleine winkel groot in is!

Lars & Rudi Bouma

gaastmeer
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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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Meestal volgen we op de avond 
van 4 mei, als we dit willen, de 
nationale herdenking op de 

Dam via de televisie, maar dit jaar was er 
op hetzelfde tijdstip ook een herdenking 
in Gaastmeer. En dat natuurlijk op de 
enige plek waar een tastbare herinnering 
aan de Tweede Wereldoorlog te vinden 
is: de plaquette ter herinnering aan de 
vier ondergedoken piloten, die aan de 
kerkmuur bevestigd is. 

Er was daar overdag al wat reuring, want 
de vrijwilligers die het kerkhof bijhouden, 
waren bezig met gras maaien. Ons kerkhof 
ziet er altijd al verzorgd uit, maar als het gras 
gemaaid is, is het net even netter. En zelfs de 
straatjes werden geveegd. 

’s Avonds om half acht begon Concordia met 
het spelen van koraalmuziek, een specialiteit 
van het korps mogen we wel zeggen. Het was 
bijna windstil en dan verwaaien de klanken 
ook niet zo, maar blijven ze even hangen. 
Prachtig. In de tussentijd verzamelden zich 
de dorpelingen bij de kerk. 

Tegen achten speelde Leny de Last Post en 
direct daarop, o wonder, sloeg de torenklok 
acht, om het begin van de twee minuten 
stilte aan te geven. De hele dag, zoals wel 
vaker, van slag, maar op het moment dat het 
erop aan komt tot de orde geroepen door 
onze klokkenist Eelco. De twee minuten 
stilte werden gevolgd met het spelen van 
het Wilhelmus, hier en daar wat ingetogen 
meegezongen. 
Amy en Jetze Wildschut legden namens het 
dorp een prachtig bloemstuk bij de plaquette. 

Jetze is hier geboren, als twaalfjarige naar 
Amerika geëmigreerd, maar komt elk jaar 
voor enkele weken naar zijn geboortegrond 
terug. Dit jaar na een gedwongen 
afwezigheid van twee jaar door corona.

Na de bloemlegging lazen Wytske en Rom-
my het begin, 10 mei 1940, voor uit het oor-
logsdagboek van Ekke Atsma, destijds een 
jongen van veertien die op boerderij Dorp-
wijck woonde. Tenslotte bedankte Anneke 
ieder die aan deze herdenking had meege-
werkt en nodigde de deelnemers uit naar het 
dorpshuis te gaan. 

Onder het spelen van Concordia ging ieder 
zijns weegs. Het was een sobere, stijlvolle 
en door het grote aantal deelnemers ook 
indrukwekkende herdenking. De meeste 
indruk maakte wel de stilte onder de vele 
aanwezigen en daarboven die mooie muziek 
van Concordia.

Het werd daarna erg druk in het dorpshuis. 
Daar was een door Wurkgroep Oer De 
Gaastmar gemaakte Tijdlijn Gaastmeer 40-
45 opgehangen: een overzicht van alle voor 
ons dorp belangrijkste gebeurtenissen tijdens 
de oorlog, met een korte beschrijving van het 
gebeurde en enkele foto’s en documenten. 
Toch wel indrukwekkend om te zien wat 

Onder bijzondere omstandigheden, terwijl de wereld 
om ons heen in brand staat... in aanwezigheid van 
enkele Oekraïense dorpsgenoten. Jan van Duyn 
schrijft namens de Wurkgroep Oer de Gaastmar. 
(noot van de redactie)

er in de oorlog in zo’n klein dorp allemaal 
gebeurd is: onderduikers onderdak gegeven, 
een illegaal blaadje geschreven, gedrukt 
en verspreid, een contactsleuteltje te water 
tijdens de Melkstaking en noem maar op. 
Ieder kon hier op eigen gelegenheid kennis 
van nemen. 

Ook werd de film over de ondergedoken 
piloten vertoond die Omrop Fryslân des-
tijds uitgezonden heeft. Voor de oudere 
Gaastmeerders wel bekend, maar voor de 
vele nieuwkomers van de laatste jaren waar-
schijnlijk nieuw. 

Velen maakten van deze gelegenheid ge-
bruik om wat langer bij elkaar te blijven en 
zo hun sociale contacten op peil te houden. 
Hierin zijn we de afgelopen jaren toch wel 
tekort gekomen. Ook goed om te zien, dat 
Rick en Catrien weer samen gastheer en 
gastvrouw waren. 

De volgende dag was er nog gelegenheid om 
kennis te nemen van de tijdlijn en de film. 
Daar maakten verschillende mensen gebruik 
van, die er ook rustig de tijd voor namen.. De 
tijdlijn en bijbehorende teksten plus enkele 
foto’s zullen als verhaal 13 geplaatst worden 
op de website van Gaastmeer.  

4 mei-herdenking in Gaastmeer
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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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Persoonlijk...

Op zaterdag 25 juni zullen wij de halve 
marathon van Sneek gaan rennen. Aan 
deze actie willen wij een speciaal doel 
koppelen! 

Al snel kwamen we op het idee om een 
financiële bijdrage te willen leveren aan 
Stichting Fonds Suïcidepreventie, wel 
bekend als ‘113’. Van heel dichtbij heb 
ik mee moeten maken hoe psychische 
problemen eruit zien en wat dat met 
iemand doet. 

In 2016 is mijn vader overleden aan 
zelfdoding en enkele maanden daarna mijn 
oom. Mij werd duidelijk; lichamelijke 
problemen zie je vaak wel, maar je kan niet 
zien wat er zich in iemands hoofd afspeelt. 
Zoiets heeft best veel impact gehad op mij 
en mijn familie en nog steeds.

Om iets terug te kunnen doen voor mijn 
vader en zijn broer willen wij graag deze 
actie starten. Bovendien proberen we 
hiermee een positieve draai te geven aan 
hun overlijden. Het lijkt ons gaaf om op 
deze wijze iets te kunnen doen voor 113 
Zelfmoordpreventie!

Het werk van 113 vinden we heel belangrijk. 
Niet alleen omdat ze een luisterend oor 
bieden aan mensen die het nodig hebben, 
maar ook omdat ze zich zichtbaar inzetten 
om zelfdoding bespreekbaar te maken.  
Want zelfdoding blijft een lastig onderwerp 
waar nog steeds een taboe op rust. 

Met deze actie proberen we niet alleen 
geld op te halen, maar zelfdoding ook 
bespreekbaar te maken en te helpen dit 
taboe te doorbereken. Met iemand over 
je worsteling kunnen praten is juist zo 
belangrijk en dat is precies waar 113 zich 
sterk voor maakt!

Samen willen we een mooi bedrag op gaan 
halen voor dit goede doel en 113 steunen 
bij het nastreven van hun missie; ‘Een land 
waarin niemand eenzaam en radeloos sterft 
door zelfdoding.’

Annet Wassenaar en Pieter Hoogterp lopen 
de halve Marzathon van Sneek!

Een donatie geven kan via
Nl29 RABO 0108 8866 89

Annet Wassenaar 
Vermeld 'gift 113'

of scan de QR-code

 

WIJ LOPEN DE HALVE
MARATHON VOOR 

- 113 -
ZELFMOORDPREVENTIE

 

Lees de achterkant voor het persoonlijke verhaal.

O p  z a t e r d a g  2 5  j u n i  z u l l e n  w i j  -  A n n e t
W a s s e n a a r  &  P i e t e r  H o o g t e r p  -  d e  h a l v e

M a r - a t h o n  v a n  S n e e k  g a a n  r e n n e n .  A a n  d e z e
a c t i e  w i l l e n  w i j  e e n  s p e c i a a l  d o e l  k o p p e l e n !  

A l  s n e l  k w a m e n  w e  o p  h e t  i d e e  o m  e e n  f i n a n c i ë l e
b i j d r a g e  t e  w i l l e n  l e v e r e n  a a n  d e  S t i c h t i n g

S u ï c i d e p r e v e n t i e ,  w e l  b e k e n d  a l  ' 1 1 3 ' .
 

s
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de pastor schrijft…

Met velen waren we op de 
avond van 4 mei samengeko-
men bij de Pieltsjerke om de 

slachtoffers van de tweede wereldoor-
log te gedenken. Op een prachtig ver-
stilde avond hoorden we de troostrijke 
klanken van Concordia. 

Ondertussen kon ieder zijn of haar eigen 
gedachten laten gaan terwijl ook de vo-
gels en kikkers van zich lieten horen. Wat 
een rijkdom om te kunnen herdenken op 
een zo vredige plek. Na afloop bleek bij 
de mooi opgezette tentoonstelling in het 
dorpshuis weer eens dat de oorlog ook 
Gaastmeer niet voorbij was gegaan. On-
derduikers vonden een veilig heenkomen 
en de film die vertoond werd bracht ons 

(opnieuw) in contact met dappere mensen 
die met gevaar voor eigen leven lange tijd 
vijf piloten hadden verborgen. Ook toen 
was al bekend dat het hebben van onder-
duikers een hachelijke onderneming was, 
waarmee men het hele gezin in gevaar 
kon brengen. En tóch kozen velen ervoor 
mensen te verstoppen, zonder dat men 
wist hoe lang het zou gaan duren en hoe 
het af zou lopen. 

Ook nu weer hebben mensen in Gaast-
meer een veilige plek gevonden, nadat ze 
hals over kop geliefden en huis en haard 
moesten verlaten. Helaas kent elke tijd 
in de geschiedenis eigen tirannen en op-
nieuw strijden mensen op leven en dood 
tegen een brute heerser. Ik zal eerlijk zijn, 
toen de strijd in Oekraïne pas ontbrandde 
vroeg ik me  af of het niet beter was dat 
Zelenski en zijn regering onmiddellijk 
zou besluiten zich over te geven, om daar-
mee bloedvergieten te voorkomen. 

Oorlog in deze tijd, zo dichtbij, dat kan 
toch niet? Meer dan ooit beseften velen 
van “na de oorlog” op 4 mei dit jaar dat 
we nooit mogen vergeten hoe velen de 
hoogst mogelijke prijs die bestaat hebben 
moeten betalen om ons in vrede te laten 
leven. Hoe zou ons leven er hebben uitge-
zien als zij gezwicht waren voor de terreur 
van de nazi’s? 

De hier bovenstaande woorden van 
de verzetsstrijder/schrijver H.M. van 
Randwijk in het gedicht “bericht aan de 
levenden”schoten me te binnen. Ze zijn 
sinds enkele jaren te lezen op een plaquet-
te in zijn (en mijn) geboorteplaats Gorin-
chem.  Vlak daarbij staat sinds de 50er- 
jaren een groot verzetsmonument van een 
moeder met kind. De moeder slaat haar 
beschermende, zachte moederarm troos-
tend om haar kind heen en tegelijkertijd 
straalt ze kracht uit door haar gebalde 
vuist. Haar blik is naar voren, naar de toe-
komst gericht. Ze kijkt uit over de rivier, 
richting het Zuiden, verlangend naar een 
toekomst in vrijheid. De bevrijder wordt 
verwacht. 

Allen, die hier samen zijn
hoort dit bericht:

Wij staan tesaam voor het gericht
voor goed of kwaad te kiezen,
een volk dat voor tirannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht.

Ze staat voor mij nu ook symbool voor 
alle moeders met kinderen, die in ons 
midden zijn en met zorg en verlangend 
uitkijken naar betere tijden. Op de sok-
kel staat een versregel uit het dertiende 
couplet van het Wilhelmus:

Standvastig is gebleven mijn hert 
in tegenspoed. 

Dat we samen met hen die in ons mid-
den zijn standvastig zullen blijven om 
te strijden tegen het kwaad en het goe-
de te doen voor zover dat binnen onze 
mogelijkheden ligt.  Dan kan het toch 
niet anders of het kwaad zal uiteindelijk 
overwonnen worden….?!
Met vriendelijke groeten,
pastor Ludwine Andel-van Hoeven
ludwinevanhoeven@gmail.com

T. 06-41833319
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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



46

sKoAlleniJs
NIEUWS UIT GROEP 5

De afgelopen periode 
hebben we gewerkt 
aan het thema: 

’Kunst & Gouden Eeuw’. 
In groep 5 hebben we hier 
dan ook veel aandacht aan 
besteed. Hier volgen een 
aantal ‘hoogtepunten’ uit 
deze periode. 
De leerlingen hebben zelf 
de stukjes geschreven.

Zelfportret schilderen
Tijden het werken aan het thema 
“Kunst & Gouden Eeuw” kwam er een 
kunstenares. Toen gingen naar boven 
naar het knutsellokaal. We mochten ons 
zelf schilderen met een kraag. Tieme 
en Maarten schilderen Velma en Mister 
Bean dat deden ze op school. Bram en 
Hylke hebben Pat en Mat (Buurman & 
Buurman) geschilderd. Wij vonden het 
heel erg leuk.

Heel Oudega schoon
Op vrijdag 28 maart zijn wij door het 
dorp Oudega geweest om het hele 
dorp schoon te maken. Wij noem-
den het Himmeldei. 
En je moet niet weten wat we 
hebben gevonden een onderbroek 
een T-shirt en zelfs een sok. Wie 

De Grote Rekendag
We waren op school met alle kinderen 
van Klaver Fjouwer. Op 30 maart. 
Het was de grote rekendag. Het was 
leuk want we gingen een plattegrond 
maken. We hebben geleerd over het 
werk van een architect. We hebben 
geleerd een 3D huisje te maken en 
een kubus in 3D.

Meester Hans en juf Annalies.

HiMMelDei
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gooit dat nou in de natuur?  Groep 
1 t/m 8 heeft in totaal wel een hele 
grijze container vol gekregen. 
We zijn langs de Simmersnie het 
evenemententerrein en de Wearen 
geweest. Bram was op de skelter. 
En we moesten wantjes aan die vo-
elden heel irritant net zo irritant als 
er een spruit in je neus vliegt. Het 
was een mooi weertje. 
We moesten een groen hesje aan. 
In totaal hebben wij twee zakken vol 
gekregen. Toen we op school kwa-
men kregen we nog een cadeautje. 
Het was een eendje die maakte een 
heel irritant geluid het was super 
leuk.

Afscheidsfeestje juf Tineke 
Wij hebben op vrijdag 1 april 2022 
een afscheid feestje voor juf Tineke 
(groep 3/4) georganiseerd want ze 
gaat met pensioen. 
We moesten een rode bloem en 
rode of gele kleren aan. Het was 
heel leuk. We moesten ook een 
repetitie doen voor het toneelstuk in 

het Joo. We hebben ook een leuk 
liedje gezongen. We hebben ook 
patat gegeten het was heel leuk. ‘s 
Avonds hebben we om 19:00 uur 
het toneelstuk gedaan er was ook 
heel veel publiek.

Wij zijn naar het 
rijksmuseum geweest.
Wij gingen naar het rijksmuseum 
met de bus. Het was 1 en een half 
uur rijden. Toen we er waren moes-
ten we een foto maken. Toen gingen 
we naar binnen en er stonden heel 
veel bewakers. Eerst ging iedereen 
plassen. 
Toen gingen we een klok zien daar 
zat een mens in die de wijzer weg 
poetste. En we hebben de Nacht-
wacht gezien. En we zijn naar het 
kleinste pistool van het rijksmuseum 

geweest. En dat was een ring. En 
we hebben kruiden geproefd. Nog 
veel meer dingen gezien. En toen 
gingen we weer terug met de bus.

 

Kinderen uit Oekraïne
De kinderen uit Oekraïne. Ze zijn 
gevlucht naar Nederland. Een paar 
kinderen zitten nu bij ons op school. 
In Oudega in groep 5. We hebben 
een app zo dat we met de Oekraïense 
kinderen kunnen praten. Ze komen 
dinsdag en donderdag. Ze doen niet 
de hele schooldag met ons mee. Ze 
gaan om twaalf uur weer naar huis. 
Ze krijgen les van juf Ria, meester 
Willem en juf  Ekie. Daar leren ze 
Nederlands. We vinden dat ook heel 
fijn er zitten vier meisjes in de groep 
en ook nog een jongen.

Groep 5...
Ymke, Famke, Tieme, Yva, Hylke, Alise, Sytze, Marije, Siebrig, 
Nynke, Sivert, Bram, Julia, Mirthe, Amely, Gerda en Maarten.
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De kinderen van groep 6/7 vertellen straks zelf 
even waar we op school mee bezig geweest zijn 
afgelopen periode. Op het moment dat we met 

dit stukje voor de dorpskrant bezig zijn zitten we in 
de week voor de meivakantie. We hebben straks twee 
weken lang vrij en daar hebben we zin in want dit gaan 
we doen...

Hilbrand  Wij gaan op vakantie maar ik weet niet precies waarheen. 

Walter  Wij gaan naar de boerderij van mijn omke en pake.

Ygram   Ik ga met pake en beppe naar Heerenveen-Cambuur.

Welmoed Ik ga bij Kirsten logeren, of zij bij ons. 

Kirsten  Ik ga op vakantie naar Turkije. 

Vayinda Ik ga een nachtje op de camping bij de Pollepleats slapen.

Wessel  Wij gaan naar een Waddeneiland en nog twee nachtjes   

  naar mijn oom en tante.

Tiemen  Wij gaan met de auto op de boot naar Zweden. 

Aiso Pierius Wij gaan met ons gezin naar Londen. 

Jelle  Ik ga naar Heerenveen-Cambuur.

Anke  We gaan moederdag vieren 

  en we gaan nog bij baby Tess kijken. 

Evert  Ik weet het nog niet. 

Lisanne  Wij gaan op vakantie naar het Hup Hotel, dat is een   

  sporthotel. 

Jette  Ik ga op vakantie naar Kroatië, we gaan naar de stad   

  Dubrovnik. 

Wâte  Wij gaan naar een vakantiepark met Devan.

Michiel  Ik weet nog niet wat we gaan doen. 

Doutzen Ik ga in de stad shoppen met Lisanne. 

Steven  Ik ga naar Denemarken, we gaan ook naar Legoland. 

Nelly  Wij gaan naar Corpus in Leiden. 

Devan  Wij gaan naar een camping, dan gaan we zwemmen. 

Christa  Ik heb nog geen idee.

NIEUWS GROEP 6/7
Juf Barbara.

De Grote Rekendag       
We hadden een speelhuisje ontworpen. 
We konden kiezen tussen 3D of 2D. We 
moesten ook een inrichting van een huis 
ontwerpen We moesten kijken waar de 
muren moesten en de deuren en de 
meubels. We hadden krak gedaan, dat 
was spelletje op het schoolplein. Op het 
begin gingen de juffen en meesters ac-
teren op het podium.
Hilbrand en Devan

Rijksmuseum
We gingen maandag 28 maart naar 
het Rijksmuseum . We vertrokken om 
negen uur met de bus. Het was leuk in 
de bus. we kwamen om half elf aan en 
we konden gelijk naar binnen we had-
den een gids. Ze had kruiden mee. We 
moesten raden wat het was. We gingen 
ook naar een soort wapen kamer we 
moesten naar het grootste wapen zoe-
ken toen gingen we weer naar huis met 
de bus. Ik vond het leuk.
Aiso Hoekstra

Pasen!
’s Morgens vroeg gingen we zingen. 
Daarna gingen we in het kleurboekje. 
En ondertussen gingen we paaseitjes 
en schuimpjes en koekjes eten. Toen 
gingen we een schilderij maken die we 
later op de dag gingen verkopen voor 
een goed doel.  1 schilderij was 5 euro, 
2 waren 9 euro, 3 waren 12 euro! Het 
goede doel ging naar giro 555.En Walter 
en Jelle hadden super veel lol.
Jelle en Walter

Pasen
Pasen feest. We hebben veel gezon-
gen. En veel geknutseld. En geverfd. 
Iets van natuur moesten we schilderen. 
Dus Michiel maakte een boerderij en 
een landschap en Evert een landschap 
met een molen. En we hebben een nest 
gemaakt en kippen. En naar de kerk 
geweest op zondag dat vonden we leuk 
maar niet iedereen van de school kwam.
Evert en Michiel Osinga 
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Rijksmuseum 
Thema Kunst 
Wij hadden thema kunst op school. En toen gingen wij naar het rijksmuseum in Am-
sterdam. En daar gingen we schilderijen bekijken. En een van de grootste schilde-
rijen daar is de Nachtwacht. En de beroemdste schilderijen daar zijn de Nachtwacht, 
het melkmeisje en de bedreigde zwaan. En toen gingen weer terug met de bus. En 
we gingen allemaal liedjes zingen en snoep eten.
Steven , Wessel & Tiemen.

Wy kamen op skoalle mei in reade blom 
doe giene we mei de hiele skoalle in mo-
aie earehage meitsje. Doe gongen we 
letter nei it Joo, dêr giene we mei de hie-
le skoalle sjonge. Toen giene wy oefenje 
foar de musical dat wie heel leuk. Dêrnei 
gienen wy patat ite dat wie heerlik. Wy 
giene ek noch een leuke film sjen. En wy 
wiene ek noch opmakke dernei giene wy 
nei it Joo dêr kamen de heiten en mem-
men en pakes en beppes. Toen wie de 
musical dat wie sa leuk. Doeeiiiii
Jette en Nelly

Er was een feestje omdat juf Tineke 
met pensioen ging. En toen kwam de 
vliegende speeldoos. We moesten een 
musical  instuderen in één dag. Wij 
speelden de bediendes van Esther. We 
kregen ook nog patat. We kregen ook 
nog schmink op.  Het was heel erg leuk. 
Kirsten, Welmoed en Vayinda.

Rijksmuseum                 
Wij waren naar het Rijksmuseum in Am-
sterdam. Met de bus en iedereen had 
lekker veel eten mee genomen. En de 
buschauffeur heette Doede. We gingen 
met groep 5 tot 8 ernaartoe. Op maan-
dag 28 maart om 9:00 gingen we weg. 
Na ongeveer anderhalf uur waren we er. 
En toen kregen we een rondleiding door 
het museum in verschillende groepjes. 
Er was één zaal met allemaal naakte 
schilderijen en beelden. En we hebben 
de ontsnappingskist van Hugo De Groot 
gezien. En de Nachtwacht. We hebben 
het melkmeisje ook gezien en de be-
dreigde zwaan.  En de terugreis gingen 
we over de afsluitdijk. 
Ygram Ykema en Wâte Posthuma

5RQPUQTNQQR                  
Wij gaan op 22 april rondjes 

ede doelrennen voor het go  

t is voor de straatkinderenEn he 
                             in Oeganda  

n al bijna 100Wij hebbe 
euro                                                                       

opgehaald 

hebben in Heeg en in OudegaWij  
               gelopen en dat was leuk        

ook We hebben die dag 
koningsspelen                                        

op het schoolplein 

emaal spelletjesDaar gaan we all 
Dat is super leuk                   spelen  

nkeAChrista en         �

 

Koningsspelen
Vrijdag 22 april hebben wij een sponsorloop op school, voor de straatkinderen 
in Oeganda. We kregen een formulier mee naar huis en we moesten sponsors 
gaan zoeken. De bedoeling is zoveel rondjes in een halfuur rennen/lopen. En bij 
elk rondje krijg je een stempel. Er zijn ook prijzen te winnen wie de meeste rondjes 
loopt/rent krijgt een prijs, het is wel per categorie. Voor de sponsorloop gaan we 
met zijn allen op school eten, we moesten loodjes trekken en een ontbijt voor elkaar 
maken. Na de sponsorloop gaan we oudhollandse spelletjes doen op het plein.
Doutzen en Lisanne

feesT JUf TineKe
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FOAR...
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HUISARTSEN HEEGAFVALKALENDER 2022

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. 

Bijzonderheden:
•	 26 mei gesloten 
•	 vakantie: 3 juni t/m 17 juni 2022
•	 vakantie: 15 augustus t/m 28 aug. 2022

Bijzonderheden:
•	 vakantie: 9 juli t/m 31 juli 2022
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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

Aanleverformaat 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.

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

Uiterste inleverdatum kopij voor het eerstvolgende nummer is 

maandag 5 september 2022

colofon

De PRAATMAR...
ALTIJD RUIMTE
VOOR GOEDE
IDEEëN!

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 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 
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
210 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.

tarieven
kopiëren 2022
Speciaal voor verenigingen, bedrijven 
en particulieren 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 0,12Kleur enkelzijdig A4 0,14Kleur dubbelzijdig A4 0,28

Tarief is inclusief papierverbruik.
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verenigingen, stichtingen, instellingen contactpersoon e-mailadres telefoonnr.

Dorpsbelang Lútsen Renema dorpsbelangen@degaastmar.nl 469099

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 0622838 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

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

‘De Praatmar’ verbindt graag mensen met mensen, clubs, verenigingen, instellingen en stichtingen!
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Laat zien dat 
je er bent!

M u n k e d y k  2   8 6 1 1  J M   G a a s t m e e r  |  0 6  -  2 5 0  1 2 0  5 8   |  i n f o @ d e h e e r e n 1 7 . n l   |       @ d e h e e r e n 1 7

. . .  o n t w e r p t  e n  v e r z o r g t  a l l e s  o p  h e t  g e b i e d  v a n  g r a f i s c h 

o n t w e r p  /  d r u k w e r k ,  i n t e r n e t  /  w e b d e s i g n  e n  b u i t e n r e c l a m e .

w w w . d e h e e r e n 1 7 . n L
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www.aldherberch.nl
@daldherberchgaastmeer
daldherberch@outlook.com 

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


